
 
 

 

EDITAL Nº 12/2022 – SRI/ PROPPI 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME TOEFL ITP  

 

Dispõe sobre o processo de inscrição e 

seleção para realização do exame 

TOEFL ITP  na Universidade Federal 

Fluminense. 

 

A Superintendência de Relações Internacionais da Universidade Federal 

Fluminense (SRI/UFF), por meio do seu  Centro de Línguas e Cultura (CELUFF), e a 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), no âmbito do 

Programa Institucional de Internacionalização, torna público o edital para seleção 

de alunos de pós-graduação stricto sensu da UFF que desejam realizar o exame 

de proficiência em língua inglesa TOEFL ITP.  

Caso não haja preenchimento integral das vagas por parte de alunos de pós-

graduação stricto sensu, será lançado um aditivo ao presente edital 

contemplando também alunos de cursos de graduação da UFF. 

 

1. OBJETIVO 

Possibilitar aos alunos de pós-graduação stricto sensu da UFF a oportunidade de 

realizar o exame de proficiência em língua inglesa TOEFL ITP, de forma gratuita, 

no sentido de agregar valor à formação acadêmica e profissional do estudante e 

contribuir com a inserção do aluno no processo de internacionalização da 

universidade. 

 

2. DAS VAGAS 

Serão ofertadas 120 (cento e vinte vagas) para realização do exame de 

proficiência em língua inglesa TOEFL ITP. 

 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

● Ser aluno de mestrado e doutorado regularmente matriculado nos cursos 

de pós-graduação stricto sensu da UFF; 

● Comprometer-se a realizar curso preparatório, conforme item 7 do 

presente Edital. 

 



 
 

 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição será realizada por meio do formulário disponível no link 

https://forms.gle/WBwEnchD6zgXm1dV8, do dia 01 de agosto de 2022 ao dia 14 

de agosto de 2022.  

O candidato deverá obrigatoriamente preencher o formulário com as seguintes 

informações e anexos: 

 

a. Dados pessoais e acadêmicos; 

b. Comprovante de regularidade de matrícula; 

c. Declaração de ciência e concordância dos termos presentes neste Edital, 

assim como no Anexo I. 

 

 

5. INFORMAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 

● Serão aplicados 120 exames TOEFL-ITP.  

● Caso o número de alunos de pós-graduação inscritos habilitados (com 

inscrição homologada) seja maior do que o número de vagas ofertadas, 

será considerada a ordem cronológica de inscrição dos candidatos. 

 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

A publicação das candidaturas homologadas, com a listagem de candidatos 

selecionados para a realização do curso preparatório e, posteriormente, do 

exame de proficiência TOEFL ITP, será publicada no dia 19 de agosto de 2022, no 

Portal de Editais da UFF. 

 

 

7. DO CURSO PREPARATÓRIO 

Os candidatos que tiverem suas candidaturas homologadas deverão realizar o 

curso preparatório que será disponibilizado, como condição para realização da 

prova. 

Com duração de 30 horas e realizado de forma assíncrona, o curso preparatório 

será gratuito aos candidatos. Todas as informações serão enviadas diretamente 

ao e-mail cadastrado pelo candidato no momento da inscrição. 

https://forms.gle/WBwEnchD6zgXm1dV8


 
 

 

8. REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

As provas serão realizadas no dia 17 de setembro de 2022, às 10h, e ocorrerão no 

campus Gragoatá, em Niterói. Informações específicas sobre as salas de cada 

candidato serão publicadas no Portal de Editais da UFF em até dois dias antes da 

data da realização das provas. 

 

9. CRONOGRAMA 

 

PERÍODO ETAPA LOCAL 

01/08/2022 a 14/08/2022 Inscrição online Online, pelo formulário 

disponível no item 4 

19/08/2022 Resultado da inscrição 

online 

Portal de Editais da UFF, 

após as 18h 

A ser informado por e-

mail 

Curso preparatório 

obrigatório 

Online 

15/09/2022 Divulgação das salas de 

prova 

Portal de Editais da UFF, 

após as 18h 

17/09/2022 Aplicação da prova Campus Gragoatá, 

Niterói 

 

10. COMUNICAÇÃO COM OS CANDIDATOS 

A comunicação direta com o candidato será feita por e-mail, para o endereço 

eletrônico informado no formulário de inscrição. É responsabilidade do candidato 

a indicação correta de seu endereço eletrônico, assim como respeitar as datas, 

prazos e processos contidos no presente Edital. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cabe à Universidade Federal Fluminense aplicar os exames TOEFL ITP em 

conformidade com as orientações da MasterTest, em particular quanto à 



 
 

 

fiscalização, segurança e sigilo, bem como garantir o cumprimento deste  Edital. 

 

É dever do candidato acompanhar o andamento do processo seletivo, observando 

os prazos constantes no cronograma e demais atualizações no Portal de Editais 

da UFF. Os casos omissos  neste Edital serão analisados pela SRI e pela PROPPI. 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Niterói, 01 de agosto de 2022 

 

 

Livia Maria de Freitas Reis Teixeira 

Superintendente de Relações 

Internacionais 

 

Andrea Brito Latgé 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação 

 

 


