
TUTORIAL PARA COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA:
1.  Requerimento  de  comprovação  de  suficiência  em  língua  estrangeira  (preencher  e
salvar em PDF), requerimento disponível aqui;
2. Certificado do teste (formato em PDF).

PASSO A PASSO:
1.  Acessar  a  Caixa Postal (usuário  é o número de matrícula,  a senha é a senha da
matrícula) e assinar o termo de assinatura eletrônica, as instruções para isto estão aqui;
2. Acessar o Portal de Documentos (usuário é o número de matrícula, a senha é a senha
da matrícula), clicar em “NOVO” e “PROCESSO”

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgep/wp-content/uploads/sites/551/2019/04/REQUERIMENTO-DE-COMPROVA%C3%87%C3%83O-DE-SUFICI%C3%8ANCIA-EM-L%C3%8DNGUA-ESTRANGEIRA.pdf
https://portal.ufsm.br/documentos/login.html
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/416/2020/04/Passo-a-passo-termo-assinatura-eletronica-PEN-SIE.pdf
https://portal.ufsm.br/caixapostal/index.html


PRÓXIMA TELA:
Tipo documental: Solicitação de aproveitamento de disciplinas de pós-graduação - APG (134.23)
Procedência: o discente deverá selecionar a matrícula do curso
Descrição: SOLICITA APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS
Clicar em “SALVAR”

Com  o  processo  criado  (processo  n.  23081.XXXXX/2022-XX,  anotar  o  número)  é
necessário anexar os documentos obrigatórios.

PRÓXIMA TELA:
Para  incluir  o(s)  documento(s)  no  sistema,  clicar  no  respectivo  documento  e  em
“+ADICIONAR” e “+ENVIAR”



PRÓXIMA TELA:
Tipo documental: preenchimento automático
Para inserir o documento clicar em “ESCOLHER ARQUIVO”. 
O documento inserido foi: marcar Gerado eletronicamente OU Digitalizado
Tipo de conferência: varia conforme a opção anterior
Assinar documento? Marcar SIM
Responsável pela guarda: Marcar INTERESSADO (selecionar a matrícula)
Clicar em “ADICIONAR”

PRÓXIMA TELA:
Para  incluir  o  Certificado do teste,  clicar  em  “+ADICIONAR” e  “+ENVIAR”  no  canto
inferior direito da tela.



PRÓXIMA TELA:
Tipo documental: preencher com “Teste de suficiência em língua estrangeira para 
mestrado/doutorado (134.31)”
Para inserir o documento clicar em “ESCOLHER ARQUIVO”. 
O documento inserido foi: marcar Gerado eletronicamente OU Digitalizado
Tipo de conferência: varia conforme a opção anterior
Assinar documento? Marcar NÃO
Responsável pela guarda: Marcar INTERESSADO (selecionar a matrícula)
Clicar em “ADICIONAR”

PRÓXIMA TELA:
Conferir os documentos incluídos conforme a tela abaixo.
Após conferir, clicar em “SALVAR”.



PRÓXIMA TELA:
É necessário que o discente faça a assinatura eletrônica nos documentos que foram 
anteriormente marcados como “Assinar?”.
Vínculos: selecionar a matrícula
Confirme sua senha: senha da matrícula
Clicar em “OK”

PRÓXIMA TELA:
Com os documentos inseridos e assinados(quando for o caso), clicar em “TRAMITAR”,
conforme tela abaixo:



PRÓXIMA TELA:
A próxima tela refere-se ao destino do processo.
Após conferir os dados conforme tela abaixo, clicar em “TRAMITAR”

Para consultar a tramitação do processo acesse aqui     e informe o número do processo 
criado, clicar em “pesquisar” (após clicar na respectiva pasta do processo para abrir, após 
abrir, clicar em “detalhes” e depois “tramitações”). 
Para consultar a inclusão do teste de suficiência em língua estrangeira, acesse seu 
Histórico Escolar no Portal do Aluno.

https://portal.ufsm.br/academico/index.html
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/processo/consulta.html

