
 
 

UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO 

PROVA DE SUFICIÊNCIA DE ESTUDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

2º SEMESTRE 2018 

EDITAL 

 

 

. INSCRIÇÕES: A Universidade do Sagrado Coração, através do Centro de Ciências 

Humanas, abre as inscrições para os alunos interessados na participação em Provas de 

Suficiência de Estudos em Língua Estrangeira – Inglês (apenas para alunos da USC 

regularmente matriculados no semestre de realização das provas). 

 

 Período: 07 a 14/11 

 Local: Central de Atendimento 

 Horário: de 2
a
. a 6

a
. feira, das 9h às 21h e sábado, das 8h30 às 11h30 

. TAXA - Taxa acadêmica de inscrição, por disciplina: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e 

dois reais).  

 

. CONDIÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 O aluno poderá realizar, no máximo, duas provas de suficiência por semestre. 

 Cada prova deverá ser realizada no semestre em que a disciplina de língua 

estrangeira para a qual a prova será aproveitada estiver sendo oferecida, ou em 

semestres anteriores à oferta da disciplina. 

 Pagamento da taxa acadêmica de inscrição, com cobrança a ser feita no mês 

subsequente à inscrição, em um boleto separado. 

 Requerimento com a indicação da(s) disciplina(s) objeto de avaliação (no 

máximo duas por semestre). 

 Curriculum Vitae resumido, contendo, principalmente, relato dos conhecimentos 

adquiridos (modelo à disposição no Centro de Ciências Humanas). 

 Cópia de declarações ou certificados comprobatórios da realização de cursos de 

inglês, autenticada pela USC (é obrigatória a apresentação da documentação 

original). 

 

. PROVAS DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 Data: 24 de novembro (sábado) 

 Horário: 08h30 (o aluno deve chegar 15 minutos antes do início) 

 Conteúdo: Conteúdo dos Planos de Ensino das Disciplinas, conforme 

estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso (disponível no Centro de Ciências 

Humanas) 

 Avaliação escrita; avaliação do desempenho oral. 



. LOCAL DAS PROVAS DE SUFICIÊNCIA 

. As provas serão realizadas na Universidade do Sagrado Coração.  Favor verificar a 

sala no mural do Centro de Humanas na semana de realização da prova. 

 

. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS APROVAÇÕES 

. Data: 30 de novembro, nos editais do Centro de Ciências Humanas. 

 

. ENCAMINHAMENTO DOS RESULTADOS 

 . Data: 01 de dezembro 

. Os resultados das provas escritas e da avaliação oral devem ser encaminhados à 

Pró-Reitoria Acadêmica para o devido registro e arquivo no prontuário do aluno.  

 

 

Profa. Dra. Ir. Ilda Basso 

Pró-Reitora Acadêmica 

 

 


