
 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE NEOTROPICAL 

 

EDITAL PPGBN No 27/2021 

CRONOGRAMA DOS EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS E INSTRUÇÕES PARA 

REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical (PPGBN) da Universidade 

Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), designado pela Portaria UNILA nº 2021/326, publicada no 

Diário Oficial da União, nº 154, de 16 de agosto de 2021, no uso de suas atribuições, considerando deliberação 

de comissão instituída para elaboração do exame de proficiência em língua inglesa (Portaria PPGBN 01/2021), 

e nos termos do Edital PPGBN 22/2021, torna público, pelo presente Edital, o cronograma dos exames e demais 

instruções para realização das provas.  

 

1. CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

Dia 30 de novembro de 2021 (terça-feira) 

13:40-14:20 Araceli Judith Arce  

14:30-15:10 Camila Denóbile 

15:20-16:00 Erica Amanda Bonfim 

16:10-16:50 Fernanda Winter 

17:00-17:40 Iracy Maiany Nunes Soares 

 

Dia 01 de dezembro de 2021 (quarta-feira) 

13:40-14:20 Jhenifer Simões dos Santos  

14:30-15:10 Juliana Ferreira 

15:20-16:00 Letícia da Costa 

16:10-16:50 Luana Lima de Freitas 

17:00-17:40 Lucas Roberto Perucci 

 



Dia 03 de dezembro de 2021 (sexta-feira) 

13:40-14:20 Luiz Alberto Vieira  

14:30-15:10 Noemi Paula Miranda Melo 

15:20-16:00 Raquel Anjos Viana 

16:10-16:50 Ruth Zamira Herrera Rincon 

 

1.1. O cronograma acima foi proposto a partir de ordenação alfabética dos primeiros nomes dos(as) 

candidatos(as).  

1.2. Eventuais solicitações para troca de horário entre candidatos(as) somente serão aceitas desde que 

devidamente justificadas e em comum acordo entre os(as) candidatos(as) envolvidos(as), para análise a critério 

da Comissão. 

1.2.1. As solicitações deverão ser enviadas pelas duas partes para o endereço eletrônico da secretaria do 

Programa com o título “Solicitação de troca de horário de exame” até às 23:59 h do dia 28 de novembro de 

2021. 

1.2.2. A Comissão de Seleção avaliará a pertinência da publicação de um novo cronograma para homologar as 

eventuais trocas de horário aprovadas. 

 

2. INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 

2.1. Antes da prova 

2.1.1. O link com o endereço da sala do Google Meet será enviado exclusivamente para o e-mail institucional 

do(a) candidato(a). 

2.1.2. Haverá 10 (dez) minutos de tolerância para a entrada do(a) candidato(a) na sala virtual onde será 

realizada a prova. 

2.1.2.1. O tempo de atraso, entretanto, não será reposto ao final dos 40 minutos originais. 

2.1.3. Solicita-se aos(às) candidatos(as) que entrem na sala virtual 5 (cinco) minutos antes do início do horário 

estabelecido para a avaliação.  

 

2.2. Durante a prova 

2.2.1. As questões poderão ser respondidas em português, espanhol ou inglês, sendo que a Comissão de Seleção 

recomenda fortemente respostas na língua materna do(a) candidato(a). 

2.2.2. O(A) candidato(a) deverá manter ligada durante todo o tempo uma câmera integrada ao computador onde 

a prova for realizada. 

2.2.3. Os(As) aplicadores(as) não estão autorizados a responder questões relacionadas à interpretação da prova. 

2.2.4. É permitido o uso de dicionário impresso durante a prova. 



2.2.5. As questões serão apresentadas ao(à) candidato(a) através de slides. 

2.2.6. A Comissão de Seleção não se responsabiliza por eventuais quedas e problemas de conexão do(a) 

candidato(a).  

2.2.6.1. Em casos de queda de conexão, um prazo máximo de 5 (cinco) minutos, a critério dos(as) 

aplicadores(as) da prova, poderá ser concedido. 

2.2.7. Trechos ilegíveis não serão corrigidos, implicando em prejuízo para o(a) candidato(a). 

 

2.3. Após a prova 

2.3.1. Finalizado o exame, o(a) candidato(a) deverá tirar uma foto da prova e enviar o documento, em formato 

PDF, com tamanho máximo de arquivo de 2 MB, para os e-mails <nunofariajr@gmail.com>, com cópia para 

<mairacim@gmail.com>, <lmaguiar@gmail.com> e <neucirufv@gmail.com> tendo como assunto da 

mensagem “EXAME INGLÊS PPGBN”. 

2.3.1.1. O envio deverá ser feito em até 10 (dez) minutos após o término do horário de prova do(a) candidato(a), 

sob pena de eliminação do candidato(a).  

 

Casos omissos serão julgados pela Comissão de Seleção, cabendo recurso ao Colegiado do PPGBN. 

 

Foz do Iguaçu, 25 de novembro de 2021. 

 

Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Neotropical 
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