
EDITAL CONJUNTO PRPGP-SAI Nº 03 DE 12 DE SETEMBRO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE PROFICIÊNCIA

LÍNGUA INGLESA - TOEFL ITP

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) e a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI),
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), tornam público o Edital Conjunto nº 03/2022, que
trata da seleção de candidatos da comunidade acadêmica para a realização dos testes de proficiência
em língua inglesa, TOEFL-ITP.

1. CRONOGRAMA
Etapa Data
Publicação do edital 12 de setembro de 2022
Período de inscrições 12 de setembro a 07 de outubro de 2022
Período de análise das inscrições de 10 a 14 de outubro de 2022
Listagem preliminar das inscrições homologadas até 17 de outubro de 2022
Prazo para solicitação de reconsideração até 19 de outubro de 2022
Resultado da reconsideração até 21 de outubro de 2022
Realização do sorteio (se cabível) 24 de outubro de 2022
Listagem final das inscrições homologadas 25 de outubro de 2022
Curso preparatório para o TOEFL-ITP a partir de 04 de novembro de 2022
Aplicação das provas 03 de dezembro de 2022
Divulgação do resultado a partir de 15 de dezembro de 2022

2. OBJETIVO
O presente edital tem o objetivo de selecionar alunos de graduação e pós-graduação da UFSM,
candidatos a bolsas no exterior ou que necessitem comprovação de proficiência para atividades no
exterior, para a realização do exame de proficiência em língua inglesa, TOEFL-ITP.

3. OFERTA
3.1. Serão aplicados 58 exames TOEFL-ITP.
3.2. Caso o número de inscritos habilitados (com inscrição homologada) seja maior que o número
de vagas ofertadas, será realizado sorteio.
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3.3. Informações específicas acerca da realização do sorteio, se necessário, serão divulgadas
juntamente com a listagem preliminar das inscrições homologadas.

4. REQUISITOS
4.1. Podem se candidatar alunos de graduação, mestrado e doutorado regularmente matriculados
nos cursos de Graduação ou Pós-graduação da UFSM que comprovem necessidade da apresentação da
proficiência para atividades no exterior.
4.2. Realizar o curso preparatório que será disponibilizado a partir do dia 04 de novembro de 2022
aos candidatos homologados.
4.2.1. O curso preparatório será gratuito aos candidatos.
4.2.2. Todas as informações sobre o curso preparatório serão enviadas diretamente ao e-mail
cadastrado pelo candidato no formulário de inscrição.

5. INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições ocorrerão exclusivamente através do formulário disponibilizado neste sítio.
6. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
6.1. Preencher o formulário de inscrição disponível no sítio:
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1GCrSaOqLnf5_dAzhKeqoyQ4C9rgVD75YLPLOIWswR
Wc/edit?usp=drive_web
6.1.1. As informações e documentos necessários para o preenchimento são:

a) Nome completo;
b) Data de nascimento;
c) CPF;
d) E-mail;
e) Telefone;
f) Número de matrícula;
g) Tipo de vínculo do candidato;
h) Nome do curso de graduação ou pós-graduação;
i) Nome do orientador ou supervisor;
j) Comprovante de matrícula;
k) Declaração assinada pelo candidato e pelo orientador/supervisor (que deve ser o mesmo

mencionado no item i), atestando que o aluno está em fase de trâmites para a realização de
mobilidade para o exterior ou que o mesmo é potencial candidato a concorrer bolsa de
mobilidade no exterior, conforme anexo I.
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7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1. As provas serão realizadas no dia 03 de dezembro de 2022, às 09h no Auditório C do prédio 18,
no Campus sede da Universidade Federal de Santa Maria.
7.2. Todas as informações e instruções para a realização da prova serão enviadas diretamente ao e-
mail dos candidatos homologados.

8. RESULTADO
8.1. O resultado estará disponível até o dia 15 de dezembro de 2022 e será informado diretamente
ao candidato, através do e-mail cadastrado no momento da inscrição.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Caso o candidato selecionado não compareça no dia da aplicação da prova, o mesmo não terá
o direito de realizar a prova no próximo período de aplicação, se houver.
9.2. Inscrições feitas de forma errônea ou com documentação incompleta não serão homologadas.
9.3. Documentos que não forem devidamente ou completamente assinados, serão desconsiderados
e o candidato não terá a inscrição homologada.
9.4. Dúvidas ou esclarecimentos sobre este edital podem ser encaminhadas ao e-mail
provas.toefl@ufsm.br.
9.5. A divulgação das inscrições homologadas e da realização do sorteio, se cabível, será feita nos
sites da PRPGP e da SAI.

Profª. Cristina Wayne NogueiraPró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP)Universidade Federal de Santa Maria
Prof. Paulo Bayard Dias GonçalvesSecretaria de Assuntos Internacionais (SAI)Universidade Federal de Santa Maria
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ANEXO I

DECLARAÇÃO DA NECESSIDADE DE PROFICIÊNCIA PARA ATIVIDADE NO
EXTERIOR

Eu _________________________________________________, SIAPE n° ___________________,
orientador/supervisor do aluno __________________________________________________,
declaro ciência de que o referido candidato possui pretensão de realizar mobilidade acadêmica no
exterior durante o período de ___________________________ a ___________________________.
(caso o candidato ainda não tenha definido, inserir ‘a definir’ na linha acima)

Data: ___ / ___ / _____

______________________________________________
Assinatura do DISCENTE

_______________________________________________
Assinatura do ORIENTADOR/SUPERVISOR

*Este documento pode ser assinado de forma digital ou analógica.
*Não será aceito documento com assinatura inserida.
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