Edital 12/2019 –
SECRETARIA ACADÊMICA
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (EPLE)
OBJETIVO
Divulgar as normas e o calendário para a realização do Exame de Proficiência em
Língua Estrangeira (EPLE) da UniSecal, que ocorrerá no dia 05 de setembro de
2019. O EPLE será aceito para eliminação de disciplinas de língua estrangeira
constantes na matriz curricular dos cursos de graduação.
I. DAS INSCRIÇÕES/PROTOCOLO:
a) A inscrição deverá ser efetuada, exclusivamente, na Central de Atendimento
no período de 26 de agosto a 30 de agosto de 2019.
b) Após a abertura do protocolo, o candidato receberá o boleto no valor de
R$ 100,00 (cem reais) referente à taxa do exame, que deverá ser pago
dentro do prazo de vencimento para deferimento do pedido.
c) Não serão abertos protocolos fora do prazo estipulado neste edital.
d) Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição.
e) A abertura de protocolo na Central de Atendimento NÃO gera ao candidato
qualquer direito ou expectativa em relação à participação no Exame de
Proficiência em Língua Estrangeira.
f) A efetivação da inscrição fica condicionada à confirmação do recolhimento da
taxa de inscrição junto à UniSecal e deferimento pela Secretaria Acadêmica.
g) O candidato deve guardar em seu poder o comprovante de pagamento da
taxa de inscrição.
h) São de inteira responsabilidade do candidato: abertura do protocolo no prazo
deste edital, o não comparecimento à(s) prova(s) por qualquer motivo. Casos
omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria Acadêmico-pedagógica da
UniSecal.
i) Em caso de dúvidas o candidato deverá entrar em contato com a UniSecall
canais de comunicação através dos por ela disponibilizados.

II. O EXAME DE PROFICIÊNCIA PODERÁ SER REALIZADO NOS SEGUINTES
CASOS:
Alunos sem comprovação de curso de língua anterior:
a) Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação do centro
Universitário - UniSecal que ficaram retidos, por reprovação ou por adaptação.
b) Alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação do centro
Universitário - UniSecal que queiram se submeter ao exame.
Alunos regularmente matriculados com comprovação de curso de língua anterior
(anexar certificado ou declaração de conclusão).
III. CALENDÁRIO
Data
Protocolo de solicitação
Pagamento da inscrição
Deferimento da inscrição
Data de realização do exame
Resultado

Prazos
26/08 a 30/08 de 2019
até 03/09/2019
05/09/2019 (via protocolo Web Aluno)
05/09/2019
09/09/2019 (via protocolo Web Aluno)

IV. EXAME
O exame será realizado na UniSecal Campus Central (R: Barão do Cerro Azul, 827
– Centro) Conforme ensalamento a ser divulgado no edital de entrada.
O exame será na modalidade de prova Oral.

V. INFORMAÇÕES GERAIS
Informações adicionais em relação ao exame devem ser consultadas na resolução
normativa disponível no site da Instituição.

Ponta Grossa, 21 de agosto de 2019.
Profª. Isaura Cristina de Andrade Aguiar
Reitora

