EDITAL Nº 03/2020 (PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO EM
DIREITO-UNISAL)
EDITAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA (Inglês, Espanhol e Italiano)
A Diretora de Operações do Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL,
Unidade de Ensino de Lorena, no uso de suas atribuições e em conformidade com o
Regulamento do Programa de Mestrado em Direito, torna pública a abertura de Edital de
Inscrição para Realização de Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês,
Espanhol e Italiano) promovido pelo Programa de Mestrado Acadêmico em Direito do
Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL, Unidade Universitária de
Lorena/SP, conforme segue:

1. Da abrangência para inscrição
O exame de proficiência nas línguas espanhola, inglesa e italiana é destinado aos alunos
regulares e aos alunos especiais regularmente matriculados.
2. Da Inscrição
2.1 O período de inscrição será de 09 de março a 19 de março de 2020, devendo o
mestrando acessar o link www.lo.unisal.br/sistemas/mestrado/proficiencia/ e preencher
a ficha de inscrição “on line” com as seguintes informações:
a) RA (número do registro do aluno – está na carteirinha)
b) Nome
c) Linhas de Pesquisa
d) Idioma (que pretende fazer na prova)
2.2 O candidato receberá e-mail de confirmação do recebimento da ficha de inscrição no
endereço eletrônico que se encontra registrado em nosso sistema.

3. Da periodicidade do exame
3.1 O mestrando poderá proceder ao exame de proficiência em qualquer tempo,
considerando que serão oferecidos dois exames no ano, um no mês de março e outro no
mês de setembro de cada ano.
3.2 O mestrando poderá renovar a realização do exame de proficiência caso não seja
aprovado no(s) exame(s) realizado(s) ao longo do curso, ficando advertido de que não é
recomendado deixar para o semestre em que efetuará o depósito, pois havendo eventual
reprovação, conforme Regulamento do Programa de Mestrado, constituirá elemento
impeditivo para o depósito da Dissertação para efeito de Qualificação.
4. Da Prova
4.1 A prova será realizada no dia 20 de março de 2020, na Unidade de Ensino de Lorena,
no prédio Domênico Del Piano, 3º. andar, em salas de aula da Pós-Graduação.
4.2 A duração da prova será de 3 horas, iniciando-se às 9h00 horas, devendo o candidato
chegar com meia hora de antecedência. Somente será permitido para consulta o uso de
um dicionário da língua escolhida para realização da proficiência, não sendo permitida a
utilização de quaisquer outros materiais para consulta. O dicionário precisa ser impresso,
não será permitido uso de notebook, tablet ou similar.
4.3 A prova deverá ser respondida em caneta esferográfica azul ou preta.
4.4 A prova valerá de 0,00 (zero) a 10,0 (dez), considerando-se aprovado o candidato que
obtiver no mínimo a nota 7,0 (sete).
4.5 Os resultados serão publicados na página do mestrado (www.unisal.br/mestrado-emdireito) no dia 13 de abril de 2020.
4.6 O candidato poderá solicitar revisão de sua prova após a divulgação dos resultados no
prazo máximo de 07 dias da data da divulgação pelo site institucional, mediante
requerimento endereçado à Coordenação do Mestrado.
4.7 Os casos omissos no presente Edital serão deliberados pelo Colegiado do Programa
de Mestrado Acadêmico em Direito do UNISAL.
5. Dos critérios de correção
Os exames de proficiência destinam-se especificamente a avaliar habilidades de leitura e
compreensão de textos escritos em língua estrangeira, mediante a aferição dos seguintes
requisitos:


Compreensão global do texto, do assunto tematizado e de sua ideia geral;



Compreensão de detalhes do texto ou de informações específicas;



Reconhecimento da estrutura retórica do texto e dos mecanismos usados
pelo autor para expor as suas ideias;



Reconhecimento de referências textuais que possibilitem a compreensão
de estruturas frasais;



Compreensão de palavras contextualizadas;



Cada rasura, na avaliação, será descontado 0,10 pontos na nota final.

Lorena-São Paulo, 09 de março de 2020.

Profa. Dra. Grasiele Augusta F. Nascimento
Diretora de Operações do UNISAL-Lorena

