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O Departamento de Letras Estrangeiras da UFC, no exercício de suas funções 

regimentais e estatutárias, abre inscrições para realização de Teste de Nível para Língua 

Alemã, conforme o que se segue: 

 

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

a) Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Letras: Licenciatura em Língua 

Portuguesa e Língua Alemã e Respectivas Literaturas. 

b) Ter concluído um curso de língua alemã com a duração de, no mínimo, seis semestres 

e/ou 360 horas; ou portar certificado/diploma de proficiência na língua estrangeira 

emitido por instituição de renome internacional, do qual se depreenda a carga horária ou o 

nível do curso concluído conforme as especificações do Quadro Comum Europeu de 

Referência para Línguas (níveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2); ou apresentar certificado de 

Ensino Médio ou equivalente emitido em um país cuja língua oficial seja o alemão; ou, 

por fim, apresentar certificado de Ensino Médio ou equivalente emitido por escola 

bilíngue em que o alemão seja um dos idiomas de proficiência. Para qualquer uma das 

situações supramencionadas, exigem-se documentos comprobatórios. 

c) Ao inscrever-se, o aluno somente poderá pleitear o aproveitamento de, no máximo, até 

a disciplina ALEMÃO VI: Língua e Cultura, ressaltando-se que o Teste de Nível em 

epígrafe somente contempla o aproveitamento das disciplinas ALEMÃO I,  ALEMÃO 

II, ALEMÃO III, ALEMÃO IV, ALEMÃO V e ALEMÃO VI: Língua e Cultura. 

d) O aluno somente poderá inscrever-se para o Teste de Nível uma única vez durante sua 

permanência no Curso de Letras: Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua 

Alemã e Respectivas Literaturas.   

 

 

2. INSCRIÇÃO E CALENDÁRIO DE PROVAS PARA O TESTE DE NÍVEL: 

Período de inscrição 08/08 a 16/08/2019 

Local de inscrição Secretaria do Departamento de Letras Estrangeiras  

Documentos exigidos 1. Cópia do respectivo Certificado/Diploma ou 

Declaração, em que conste a carga horária ou o 



nível cursado na língua alemã. 

2. Ficha de inscrição (entregue no local de 

inscrição) para participar do Teste de Nível 

devidamente preenchida. 

3. Cópia do histórico atual. 

Análise e resultado das 

inscrições 

19/08/2019 

Realização das provas 

(escrita e oral) 

De 20/08 a 22/08/2019 

 

 

Divulgação do Resultado 

do Teste de Nível 

Até 23/08/2019 

Horário e local das 

provas 

O dia, o horário e o local das provas serão 

determinados pela comissão constituída pelo 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE) para 

aplicação das provas. 

 

3.  APÓS O RESULTADO DO TESTE DE NÍVEL: 

A Comissão Examinadora da Unidade Curricular de Línguas Alemã expedirá, para o 

aluno, uma declaração em que constará a nota obtida, a qual deverá ser lançada no histórico 

escolar do aluno para todas as disciplinas aproveitadas. O aluno deverá apresentar essa 

declaração à Coordenação do Curso de Letras Diurno, juntamente com o formulário de 

alteração de matrícula preenchido. 

 

Fortaleza, 08 de agosto de 2019. 

 

 

Profa. Dra. Sara de Paula Lima 

Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras 

 

 


