PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PESQUISA
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
COORDENAÇÃO DE PESQUISA

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
TESTES DE PROFICIÊNCIAS EXIGIDOS PELO CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

1) TOEFL iBT (Test of English as Foreign Language – Internet Based Test)

O teste TOEFL iBT®, administrado via Internet, é uma parte importante de seu caminho para
estudar em um país onde se fala inglês. Além do teste, o programa ETS TOEFL oferece
ferramentas e guias para ajudá-lo a se preparar para o teste e aprimorar suas habilidades na
língua inglesa.
O teste TOEFL iBT avalia sua capacidade de usar e compreender o inglês no nível
universitário. Ele avalia também sua capacidade de combinar as habilidades de compreensão
oral, leitura, expressão oral e escrita para realizar tarefas acadêmicas.
O teste TOEFL tem mais datas (mais de 50 por ano) e locais do que qualquer outro teste de
língua inglesa em todo o mundo. Você pode refazer o teste quantas vezes desejar, mas não
pode fazê-lo mais que uma vez em um período de 12 dias. Se tiver um teste já marcado, você
não poderá se inscrever para outra data do teste que recaia em 12 dias de seu compromisso
existente.
O custo de teste pode variar entre US$ 160 e US$ 250 (valor para Goiânia: US$ 220),
dependendo do país. Para obter informações sobre inscrição, taxas, datas e locais do teste,
favor acessar: http://www.ets.org/pt/toefl/ibt/about/
Datas em Goiânia, 2014:


10 de maio.



23 de maio.



14 de junho.



20 de junho.



28 de junho.



11 de julho.



26 de julho.



9 de agosto.



22 de agosto.



30 de agosto.

2) Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE)
Os Diplomas de Espanhol como Língua Estrangeira (DELE) são os títulos oficiais de espanhol
de validade indefinida e reconhecimento internacional que o Instituto Cervantes outorga em
nome do Ministério da Educação da Espanha.
Um diploma reconhecido internacionalmente baseado no Quadro Comum de referência para as
línguas, que regula igualmente os exames de Cambridge, o DELF e DALF francês, o Zertifikat
Deutsch alemão.
Existem diferentes exames DELE segundo seu nível de espanhol. São oferecidos os seguintes
níveis (adaptados à normativa do Marco comum europeu de referência):


A1



A2



B1



B2



C1



C2

Onde se inscrever?
Você pode se inscrever nos mais de 650 centros de exame de mais de 100 países em todo o
mundo.


Brasilia - Instituto Cervantes de Brasilia -SEPS 707/907, Conjunto D, Asa Sul
http://brasilia.cervantes.es
informabras@cervantes.es
Tel.: (61) 3242-0603



Brasilia - Centro Interescolar de Linguas 02 de Brasilia - SGAS 611/612 Módulo C.
cil02bsb@yahoo.com.br
Tel.: (61) 3901-7603 - Tel.: (61) 3901-7604
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-
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Mitterand

-
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708/907

-Lote

C

http://www.lycee-francais-brasilia.net
lfm@tba.com.br


Brasília - Cooplem - SCRLN Quadra 711, Bloco C, Loja 50 Ent.04 Brasilia 70 750-763
http://www.cooplemidiomas.com.br
cooplem@cooplemidiomas.com.br
Tel.: (61) 3355-6087



Goiânia - Brasil España - Velásquez e Amorim Ltda. Rua Joao de Abreu 97 st Oeste,
Goiânia.
centrobe@yahoo.com.br
Tel.: (62) 3215-3354

Para maiores informações sobre os centros de aplicação do DELE e preços, favor acessar:
http://diplomas.cervantes.es/informacion/centros_examen_espanol.html?page=1&cod_pais=07
6&cod_ciudad=48&cod_centro=01&cod_convocatoria=&cod_nivel=0

3) Teste onDaF (Alemanha)
O que é o onDaF?
O teste onDaF é um teste on-line da língua alemã, feito através do preenchimento de lacunas,
que segue o C-Test-Prinzip (www.c-test.de). O teste onDaF mede a competência linguística e é
indicado para nivelar os graus de aprendizado da língua alemã. O teste onDaF é referendado
pelo Instituto TestDaF em Hagen/Alemanha. Mais informações em www.ondaf.de.

Como é o teste?

O teste é comporto por oito textos, cada um contendo 20 lacunas para serem preenchidas. O
teste avalia o conhecimento de vocabulário, de ortografia, de gramática (terminações, flexão,
concordância) e, de certa forma, também de sintaxe. As lacunas deverão ser preenchidas com
a metade da palavra que está faltando – o número de letras faltantes é igual ao número da
primeira metade já existente ou + 1, caso a palavra tenha um número ímpar de letras. Duas

palavras inseridas em uma lacuna serão consideradas como erro. O teste não permite consulta
a qualquer tipo de material ou site. O site https://www.ondaf.de/gast/ondaf/info/beispieltest.jsp
oferece um simulado com quatro textos que, de modo geral, são mais fáceis que o teste
OnDaF.

