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1. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

a) Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Letras Português-
Francês. 

b) Ter concluído um curso de, no mínimo, seis semestres e/ou 360 
horas de duração em língua francesa; ou apresentar um certificado 
de francês de um dos níveis do Quadro Europeu Comum de 
Referência, ou portar diploma de proficiência em língua francesa 
emitido por instituição de renome internacional; ou apresentar 
certificado de ensino médio ou equivalente emitido no país cuja 
língua oficial é a língua francesa. Para todas as situações descritas 
neste item b são necessários os documentos comprobatórios.  

 
OBS:  
1) O aluno só poderá inscrever-se uma única vez para o teste de 

nível. 
2) O aluno só poderá pleitear até a disciplina Francês VI: Língua e 

Cultura. 
3) O aluno deverá indicar, no momento da inscrição, a disciplina 

desejada. 
4) O conteúdo das provas refere-se ao conteúdo programático das 

disciplinas anteriores à disciplina pleiteada e estão constantes em 
seus planos de disciplina. 

5) A média mínima para o aproveitamento da(s) disciplina(s) é 7,0.  
6) A banca examinadora será composta de 02 professores. 
 

2. INSCRIÇÃO E CALENDÁRIO DE PROVAS PARA O TESTE DE 

NÍVEL: 

Período de inscrição 08/08 a 15/08/2019 

Local de inscrição 1- Secretaria do Departamento de Letras 



Estrangeiras  
 

Documentos 1. Um dos documentos constantes em 
1.b. 
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 

16/08/2019 

Realização das 
provas (escrita e oral) 

De 19/08 a 21/08/2019 
 
 

Divulgação do 
Resultado do teste de 
nível 

Até 23/08/2019 

Horário e local das 
provas 

19/08 – 10 horas. Prova escrita.  
Os candidatos devem comparecer com 
antecedência ao DLE para se informar 
sobre a sala onde acontecerá a referida 
prova. 
19/08 Entrevista a partir das 14 horas, 
por ordem alfabética, no DLE. 
 

 

 

Fortaleza, 08 de agosto de 2019. 

 

 

Profa. Dra. Sara de Paula Lima 

Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras 

 


