
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  
 

UFPA OFERECE HABILIDADE EM 4 LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  
 

Sugestão de imagens: imagens do Instituto de Letras e Comunicação, imagens de alunos se inscrevendo na secretaria 

da Falem, imagens de alunos lendo livros de língua estrangeira etc. 

 

Informações 
 

O domínio e o certificado de uma língua estrangeira são fundamentais para quem quer ingressar no mestrado ou no 

doutorado. Para suprir a necessidade dos candidatos que precisam se submeter a teste de habilidade ao entrarem nesses 

programas, a Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas (Falem) da Universidade Federal do Pará (UFPA) lança 

edital para mais uma prova da Proficiência em Leitura em Línguas Estrangeiras (Profile), destinada para o certificado 

em alemão, espanhol, francês ou inglês. As inscrições começam dia 26 de agosto e a prova será realizada dia 4 de 

outubro, no Campus Guamá da UFPA, em Belém. 
 

Inscrições – Os interessados devem se inscrever no período de 26 de agosto até 20 de setembro de 2013 acessando o 

site do Profile e gerando a Guia de Recolhimento da União (GRU) simples que serve para realizar o pagamento da 

taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. A GRU poderá ser preenchida na Secretaria da Falem, no horário de 10h às 

18h ou no site da Receita Federal. O candidato, também, precisa comparecer à Secretaria da Falem, trazendo o 

formulário de inscrição, disponível no site do Profile, além de original e cópia do comprovante de pagamento de 

inscrição e documento oficial de identificação. 
 

É essencial que antes de efetuar sua inscrição, o candidato verifique no Programa de Pós-Graduação ou em qualquer 

outra Instituição de Ensino Superior (IES), de âmbito interno ou externo à UFPA, na qual pretende ingressar, se o 

exame será aceito no processo seletivo da instituição e em qual grande área do conhecimento ele deve se inscrever.  
 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) classifica e recomenda as seguintes áreas: 

Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas; Linguística, Letras e Artes; Ciências Exatas, Engenharias e Ciências 

da Terra; Ciências da Saúde e Ciências Biológicas e Ciências Agrárias e Veterinárias. 
 

Competência indispensável - “Ler em uma Língua Estrangeira constitui uma competência prévia indispensável à 

pesquisa acadêmica e várias Instituições de Ensino Superior do Pará e de outros estados brasileiros já aceitam o 

certificado do Profile em seus processos seletivos”, explica o professor Marcus Araújo, coordenador do projeto. 
 

Duas sessões da Proficiência são realizadas por semestre pela UFPA. O Projeto teve início em 2009, quando foram 

realizadas quatro sessões, sendo que a primeira sessão ocorreu no mês de fevereiro, com apenas 36 candidatos. A 

partir do ano de 2010, as sessões foram sistematizadas para os meses de maio e outubro. Atualmente, o Profile já 

beneficiou 1.198 candidatos. 
 

Serviço: 

Proficiência em Leitura em Línguas Estrangeiras / Edital nº 02/2013 
 

Edital: http://migre.me/fJwtO 

Inscrições: de 26 de agosto até 20 de setembro de 2013 

Taxa de inscrição: R$ 50,00 

Local: Secretaria da Falem, localizada no 2º andar do Instituto de Letras e Comunicação (em frente ao Ginásio de 

Esportes). 

Site da Receita Federal: http://migre.me/fJwyD 

Formulário de inscrição: http://migre.me/fJwQ1 
 

Mais informações: 

●Site do Profile: http://migre.me/fJwCt 
 

Sugestão de entrevistados:  
●Marcus Araújo, coordenador do Profile e professor da UFPA. 
. 

Contatos:  
●Coordenadoria de Imprensa e Informação da Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201 8039 / 8272.1100/ascom.ufpa@gmail.com 
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