
Prezado Aluno, 
 

Gostaríamos de parabenizá-lo pelo ingresso no curso superior da Fatec IPIRANGA e de 

informá-lo que você poderá realizar o exame de proficiência de inglês e espanhol para 

que a equipe de professores possa saber o seu nível de conhecimento linguístico trazido 

dos anos anteriores de estudo das línguas. 

Os cursos oferecidos pelas Fatecs têm inglês e espanhol em sua matriz curricular como 

um diferencial que o deixará melhor preparado para o mercado de trabalho cada vez 

mais globalizado. Ao realizar o exame, você poderá ser dispensado de um semestre 

apenas, ou de todos, dependendo de seu desempenho no exame escrito e no exame 

oral.  

O exame escrito será realizado nos computadores da Fatec, sob a supervisão dos 

auxiliares docentes da Unidade de ensino. Será necessário o uso de um fone de ouvido 

para realização do exame. Se possível, traga seu fone. 

• O exame é dividido em três etapas: 

1) Questionário on-line de múltipla escolha, em português, sobre o seu perfil e 

experiência prévia com a língua. 

2)  Exame escrito on-line de múltipla escolha, na língua-alvo, composto por níveis de 

conhecimento, cada qual com 10 questões, inclusive de áudio, com duração máxima de 

60 minutos. Para que você possa passar de um nível para o outro é necessário que haja 

pelo menos 60% de acerto. Caso contrário o exame é encerrado.   

3) Exame oral aplicado pelo docente da disciplina. 

Recomendamos que o exame seja feito com muita atenção, pois os resultados de 

dispensa terão validade em seu histórico acadêmico para o curso todo. 

O  teste de Língua Inglesa será aplicado aos ingressantes concomitante ao período de 

matrícula, ou seja, nos dias 10 e 11/01/19, das 10h30 às 20h30. Nestes dias, você 

receberá um protocolo com as datas e horários para realizar o exame oral e, assim, 

saber seu nível de proficiência de acordo com a grade curricular do curso. 



A dispensa nessas disciplinas permite que você tenha horários livres para ampliar seus 

estudos ou, até mesmo, adiantar disciplinas de outros semestres, desde que haja vagas 

disponíveis. 

Esse teste deve ser realizado no momento da SUA MATRÍCULA, mas caso você comprove 

um desenvolvimento linguístico posterior no idioma como exames de proficiência 

internacionais, diplomas em cursos livres ou intercâmbio, o teste poderá ser refeito, de 

acordo com o calendário acadêmico vigente. 

 

• Datas e Horários para realizar o exame oral  
 

INGLÊS   MANHÃ  NOITE 
01 Fev (sexta-feira)  09h às 12h  18h às 21h 
04 Fev (segunda-feira) 09h às 12h  18h às 21h 
05 Fev (terça-feira)  09h às 12h  18h às 21h 

 
 

ESPANHOL   MANHÃ  NOITE 
05 Fev (terça-feira)  09h às 12h  18h às 21h 

 


