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EDITAL Nº 01/2012 
(SESSÃO DE MAIO/2012) 

 
 

ATENÇÃO: Recomendamos a leitura atenta do edital antes da 

realização da inscrição 

 

O coordenador do PROFILE, Profo. Msc. Marcus de Souza Araújo, por meio da 

Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas (FALEM), da Universidade Federal 

do Pará, faz saber que, no período de 19 de março de 2012 a 20 de abril 

de 2012, estarão abertas as inscrições para a Proficiência em Leitura em 

Línguas Estrangeiras para os candidatos a Programas de Pós-Graduação strictu 

sensu (Mestrado e/ou Doutorado). 

 

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1 - De acordo com o CNPQ, são consideradas Grandes Áreas do 

conhecimento: 

1- Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas; 

2- Linguística, Letras e Artes; 

3- Ciências da Saúde e Ciências Biológicas; 

4- Ciências Agrárias e Veterinárias; e 

5- Ciências Exatas, Engenharias e Ciências da Terra. 

 

1.2 - Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deve verificar junto ao 

Programa de Pós-Graduação ou qualquer outra Instituição de Ensino 

Superior (IES) de âmbito interno ou externo à UFPA no qual pretende 

ingressar: 

a) que o PROFILE será aceito no Processo Seletivo daquele Programa ou 

IES; e  

b) qual é a Grande Área do Conhecimento em que deve inscrever-se. 
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Caso haja dúvida sobre qual Grande Área do conhecimento pertence o 

Programa de Pós-Graduação, o candidato poderá acessar o link “Grandes 

Áreas”, do site do PROFILE para obter esta informação. 

1.3 – O PROFILE não se responsabiliza por inscrições realizadas 

equivocadamente, sendo de responsabilidade pela inscrição exclusiva do 

candidato. 

 

2 – DO EXAME 

2.1 – Data da prova:  04/05/2012 (sexta-feira). 

2.2 – Local e horário das provas: 

As provas serão realizadas no Campus da UFPA, na cidade de Belém/PA. Os 

locais e horários das provas serão informados aos candidatos no site do 

PROFILE (www.ufpa.br/profile) a partir das 18h do dia 27 de abril de 

2012. 

2.3 - Divulgação dos resultados: 04/06/2012 (segunda-feira), a partir das 

14h, no site do PROFILE. 

2.4 – Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e 

horários da realização da prova. 

2.5 – Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos pre 

determinados em edital ou em comunicado. 

 

3 – DA INSCRIÇÃO: 

3.1 - Período:  19 de março a 20 de abril de 2012. 

3.2 - Taxa: R$ 50,00 (cinquenta reais). 

3.3 - Como efetuar o pagamento da inscrição:  

O pagamento da taxa de inscrição será realizado através de GRU simples, que 

poderá ser preenchida na secretaria da FALEM (no horário de 13:00 às 18:00h) 

ou através do site da Receita Federal 

(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp). 
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Instruções para o preenchimento da GRU simples no site da Receita: 

Preencha todos os campos com as seguintes informações: 

UG:  153063 

Gestão: 15230 

Código de recolhimento: 28832-2 

Número de referência: 0250157601 

Competência:  03/2012 

Vencimento: 20/04/2012 

Nome do contribuinte/Recolhedor: <INFORMAR NOME COMPLETO DO 

CANDIDATO> 

CNPJ ou CPF do contribuinte: < CPF do candidato> 

Nome da Unidade Favorecida: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

Valor Principal: R$ 50,00 

Desconto/Abatimento: --- 

Outras Deduções:  --- 

Mora/Multa:  --- 

Juros/encargos: --- 

Outros Acréscimos: --- 

Valor Total:  R$ 50,00 

 

Após preenchida e impressa, a GRU deverá ser paga APENAS nas agências do Banco do 

Brasil. 

3.4 – Não serão aceitas inscrições com GRU paga após a data de término das 

inscrições.  

3.5 – Somente o pagamento da taxa de inscrição não configura a efetivação 

da inscrição. É necessário que o candidato compareça à secretaria da FALEM 

para o preenchimento do formulário de inscrição e apresente os seguintes 

documentos (original e cópia): 

- fotocópia do comprovante de pagamento de inscrição; e  

- fotocópia legível de documento oficial de identificação. 
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3.6 – O candidato somente terá a sua inscrição processada após a entrega do 

formulário de inscrição preenchido junto a todos os documentos mencionados 

no subitem 3.5. 

3.7 – Após a confirmação da inscrição, não serão aceitos, em hipótese 

alguma, pedidos de troca de Grande Área e/ou de idioma nem a devolução do 

valor pago na inscrição. 

3.8 – O candidato que tenha qualquer tipo de necessidade especial deverá 

informar à secretaria do PROFILE no ato da inscrição. 

3.9 - Horário de atendimento: 13:00 às 18:00h, de segunda a sexta-feira 

(exceto feriados). 

 

4 – DAS INFORMAÇÕES: 

Telefone:  (091) 3201-7523, no horário de 13:00 às 18:00h. 

E-Mail:  profile.falem@gmail.com  

Endereço da FALEM: 

Prédio do Instituto de Letras e Comunicação (em frente ao Ginásio de 

Esportes) 

2º andar, lado esquerdo. 

Cidade Universitária Prof. José da Silveira Neto 

Rua Augusto Correa, 1 

Belém-PA 

 

5 – DAS ORIENTAÇÕES PARA OS CANDIDATOS: 

5.1 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos e 

comunicados referentes ao PROFILE, divulgados na internet. 

5.2 - No dia da realização do exame, o candidato deverá apresentar um 

documento oficial de identidade. 

Documentos Oficiais de Identidade:  

a) Carteira de Identidade (RG); 

b) Passaporte; 

c) Carteira emitida por Conselhos Profissionais Superiores; 
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d) Carteira emitida por Órgãos Públicos Federais (autarquias, fundações); 

e) Documento de Identidade do Exército, Marinha ou Aeronáutica; 

f) Documento das Polícias Militar, Civil ou Federal; 

g) Carteira de Trabalho. 

5.3 – Não serão aceitos como documentos de identidade: Carteira de meia-

passagem, certidão de nascimento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem 

valor de identidade, nem documento ilegíveis, não identificáveis e/ou 

danificados. 

5.4- No momento da inscrição, o candidato deverá especificar a língua 

estrangeira (alemão, francês, espanhol e inglês) e a Grande Área de 

conhecimento para a qual deseja prestar exame.  

5.5 -  O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado APENAS nas 

agências do Banco do Brasil. 

5.6 - O pagamento da taxa e a inscrição deverão ser feitas até às 18h do dia 

20 de abril de 2012. 

5.7 - Transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros 

ou para outras sessões do PROFILE não será permitida. 

5.8 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido, 

salvo em caso de anulação do exame. 

5.9 – A apresentação do comprovante de inscrição e do documento oficial de 

identificação são obrigatórios no início das provas. 

 

6 – DAS INSTRUÇÕES PARA OS EXAMES: 

6.1 - A prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 

6.2 - Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização da 

prova após 20 (vinte) minutos do início da mesma, os quais serão descontados 

do tempo de prova do candidato. 

6.3 - A prova consiste em um texto na língua estrangeira escolhida pelo 

candidato, com perguntas em português, cuja finalidade é medir a capacidade 

de leitura e compreensão de texto do candidato. As respostas deverão ser 

redigidas em português. Citações em língua estrangeira serão ignoradas. 
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6.4 – As perguntas devem ser respondidas, apenas, na folha de resposta e 

seguir a ordem das perguntas apresentadas na prova. Caso contrário, as 

questões serão anuladas. 

6.5 – Questões respondidas em rascunhos não serão consideradas. 

6.6 - A prova é voltada para a Grande Área de pesquisa do candidato, 

conforme mencionado no item 1.1. 

6.7 - É permitida a consulta ao dicionário impresso. O candidato deverá 

utilizar o seu próprio exemplar. O PROFILE não fornecerá, em hipótese alguma, 

dicionário ao candidato que não trouxer o seu exemplar. 

6.8 - Estará automaticamente eliminado do PROFILE o candidato que: 

a) apresentar-se à prova com atraso e sem a documentação exigida; 

b) prejudicar, de alguma forma, o bom andamento do Exame; 

c) for surpreendido durante a realização da prova em sala, no banheiro ou em 

corredores em comunicação com outro candidato ou com pessoa estranha, por 

qualquer meio, ou que se utilizar de qualquer expediente fraudulento, 

mediante testemunho e comprovação dos responsáveis pela aplicação da 

prova, como celular, manuscritos, livros e utensílios eletrônicos; e 

d) que faltar com os deveres de cortesia e urbanidade para com os 

professores, fiscais ou demais prepostos designados pelo PROFILE. 

6.9 - A prova vale 10 (dez) pontos. A escala a ser adotada na correção das 

provas está em consonância com o Art. 178 do Regimento Geral da UFPA. Eis a 

escala: 

0 a 4.9 = Insuficiente 

5.0 a 6.9 = Regular 

7.0 a 8.9 = Bom 

9.0 a 10 = Excelente 
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7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

7.1 - Os resultados serão divulgados no site do PROFILE 

(http://www.ufpa.br/profile) e/ou no Quadro de Avisos da FALEM no dia 04 de 

junho de 2012, a partir das 14h.  

7.2 - Os certificados serão entregues, para os candidatos que atingirem o 

conceito/nota mínima (REGULAR/5.0), a partir do dia 13 de junho de 2012, 

no horário de 13:00 às 18:00h. 

7.3 - O candidato poderá interpor recurso, no protocolo do Instituto de Letras 

e Comunicação, no prazo de 48 horas, após a data de divulgação dos 

resultados. Para isso, o candidato deve comparecer à secretaria da FALEM 

onde terá acesso a sua prova. Após análise desta, deve redigir um recurso 

fundamentado. 

7.4 – Na interposição de recurso, a prova não poderá ser fotocopiada ou 

fotografada pelo candidato no todo ou em parte, nem levada para casa para 

análise. 

7.5 - Não serão aceitos recursos via correio eletrônico ou fora do prazo. 

7.6 - Os resultados dos recursos interpostos estarão disponíveis para ciência 

do candidato em até 10 dias úteis, após o encerramento do prazo 

estabelecido no subitem 7.3, na secretaria da FALEM, no horário de 13:00 às 

18:00h. 

7.7 - Não serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 

7.8 – Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 

ou acréscimos enquanto não consumada a realização do Exame, circunstância 

que será mencionada em adendo a este edital. 

7.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PROFILE. 

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2012. 

Prof. Msc. Marcus de Souza Araújo 

                           Coordenador do PROFILE 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DO PROFILE – EDIÇÃO MAIO/2012 
 
 

DISCRIMINAÇÃO 
 

PERÍODOS 

Inscrição dos candidatos no PROFILE 19 de março de 2012 a 
20 de abril de 2012 

Divulgação de local e horário da prova 
27 de abril de 2012 
(a partir das 19:00 h) 

Prova 04 de maio de 2012 

Divulgação do resultado da prova 
04 de junho de 2012 
(a partir das 14:00h) 

Entrega de certificado 13 de junho de 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


