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Edital   N° 11/2015 – SRI/PROAES/FEC/EGL/GLE  

NIVELAMENTO – PULE 

Dispõe sobre o ingresso nos cursos do programa de 
Universalização em Línguas Estrangeiras (PULE) para o 
preenchimento de vagas em turmas não iniciantes em 
Niterói.  

 
A Superintendência de Relações Internacionais (SRI), a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(Proaes), a Fundação Euclides da Cunha (FEC), o Instituto de Letras (UFF) e o Departamento de Letras 

Estrangeiras Modernas (GLE) da Universidade Federal Fluminense, no âmbito do Programa Institucional de 

Internacionalização, tornam público o edital para seleção de candidatos aos cursos de língua estrangeira, 

para preenchimento de vagas em turmas não iniciantes de Niterói, para alunos de graduação e pós-

graduação stricto sensu  da UFF.  

 
1. OBJETIVO 
 

Possibilitar ao corpo discente da Universidade Federal Fluminense a oportunidade de  

aprendizagem de línguas estrangeiras, no sentido de agregar valor à formação acadêmica e profissional.  

 
2. INFORMAÇÕES DO CURSO 
 
2.1. NITERÓI 
Línguas oferecidas:  Alemão, Espanhol, Francês e Inglês 
Horários:  Sábados,  de 09:00 às 12:15h 
Local do curso:  Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº 
                                     Campus do Gragoatá – UFF, Niterói 
                                     Bloco A (UFASA) / Bloco B (Instituto de Letras) 
 
3. INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

 

A presente modalidade de seleção visa contemplar o ingresso em turmas não iniciantes  no PULE, 

em Niterói; as vagas serão definidas por cada coordenador acadêmico.  
 O processo seletivo se dará através de teste de nivelamento que  será realizado pela coordenação 

acadêmica do idioma pretendido, que envolverá habilidades orais e escritas, incluindo-se aí gramática, 

vocabulário e questões culturais. 

 O candidato que não se considera iniciante na língua pretendida deverá fazer sua inscrição para o 

teste de nivelamento. Esta seleção não abre vagas para iniciantes no idioma pretendido. 

 
4. INSCRIÇÃO  
 

Preenchimento do formulário de inscrição on line no site da SRI 

(http://www.pulenivelamento.uff.br), com os seguintes dados: 

 
a) dados pessoais; 
b) dados acadêmicos; 
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c) opção de local do curso; 
d) opção de língua.  

 
5. TESTE DE NIVELAMENTO 
 
 Após o preenchimento do formulário, a inscrição será encaminhada à coordenação acadêmica da 

língua estrangeira pretendida. A coordenação acadêmica entrará em contato com o candidato, que deverá 

confirmar sua presença no teste de nivelamento. 

 O candidato deverá comparecer na data estipulada para realização do teste e o resultado do teste, 

bem como data para início do curso e demais procedimentos serão informados através do site 

www.editais.uff.br. 

 

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO 
 
6.1. GRADUAÇÃO 
  

a) Se aluno de graduação, ter CR mínimo de 6 no momento na inscrição. 
b) Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação e não estar com a matrícula 

trancada. 
c) Ter cursado pelo menos 1 semestre letivo e no máximo 50% da carga horária prevista para 

integralização de seu curso. 
 

6.2. PÓS-GRADUAÇÃO 
 

a) Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de pós-graduação stricto sensu e não estar 
com a matrícula trancada. 

 
7. CRONOGRAMA 
 
7.1. NITERÓI 
 
Inscrição On-line -27/07 a 07/08 
Contato com o candidato por e-mail para confirmação da participação – de 10 a 12/08 
Data da prova – 14/08, às 16h 
Resultado do teste – 20/08/2015 
Matrícula – 21/08/2015 
Início das aulas – 22/08/2015 
 
8. COMUNICAÇÃO COM OS CANDIDATOS: 
 

a) a comunicação direta com o aluno será feita por e-mail, para o endereço eletrônico 
informado no formulário de inscrição. É responsabilidade do aluno a indicação correta de seu 
endereço eletrônico.  

 
 
 

Niterói, 27 de julho de 2015. 
 
 
 

Livia Reis 
Superintendente de Relações Internacionais 


