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EXAME DE PROFICIÊNCIA PARA FINS DE INTERCÂMBIO 

 

1 - Objetivo e natureza do exame 

 

O Exame de Proficiência para fins de Intercâmbio (EPFI) é oferecido pela Universidade 

de Passo Fundo (UPF) à comunidade acadêmica e demais interessados com o propósito de 

certificar e comprovar a proficiência do indivíduo em uma língua estrangeira/adicional. 

O Exame segue as orientações do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas 

(CEFR), que é um padrão internacional utilizado para descrever habilidades linguísticas de um 

indivíduo com relação a um idioma diferente de sua língua materna. Na UPF, o EPFI avalia a 

proficiência de nível B1, equivalente ao intermediário, no CEFR. 

O certificado poderá ser utilizado pelos acadêmicos da Instituição que participarem de 

Editais para seleção interna para programas de intercâmbio da UPF, bem como para os 

interessados em ter um certificado no currículo, que comprove sua proficiência em um dos 

idiomas oferecidos 

O oferecimento do Exame na Instituição está sob a responsabilidade do Programa de 

Pós-Graduação em Letras e do curso de Letras da UPF, sendo recomendado para aqueles que já 

tenham estudado em torno de 375 horas do idioma. 

 

2 - Indicação 

O EPFI é recomendado para aqueles que tenham estudado em torno de 375 horas do 

idioma. 

 

3 - Especificações do Exame para o nível B1: 

Abrangência e temas 

gerais  

O candidato deve ser capaz de se comunicar (compreender, falar e 

escrever) sobre temas familiares, trabalho, estudos/escola, lazer, 

rotinas, preferências e atividades do dia a dia, assuntos atuais e de 

interesse pessoal ou profissional. Deve ser capaz de narrar eventos 

e fatos do passado, bem como sobre planos para o futuro. Deve ser 

capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma 

linguagem clara e padrão, sobre assuntos conhecidos, sendo capaz 

mailto:aai@upf.br


 

2 

de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se 

fala a língua-alvo. 

Compreensão oral 

 

O candidato deve ser capaz de entender programas de rádio, TV ou 

vídeos/áudios da web sobre os temas gerais. 

Leitura/compreensão 

escrita 

O candidato deve ser capaz de entender textos escritos (cartas, 

documentos, mensagens, notícias, instruções, demonstrando 

compreensão geral e específica, sobre os temas gerais. Deve ser 

capaz de localizar informações em textos longos e coletar 

informações de diferentes partes de um texto ou de textos 

diferentes para cumprir uma tarefa específica. 

Interação/fala O candidato deve ser capaz de lidar com situações de fala, por meio 

do dialeto padrão, interagindo naturalmente, de forma coerente e 

lógica. Deve saber perguntar e responder, fazer comentários, dar 

opiniões.  Deve ter capacidade de manter a interação de forma 

simples e flexível e transmitir o que deseja, em uma variedade de 

contextos. Deve ter a habilidade de expressar sentimentos. Deve 

saber narrar uma história, falar sobre a trama de um filme ou de um 

livro. A pronúncia deve ser claramente inteligível, embora o 

sotaque seja evidente e erros ocasionais de pronúncia 

eventualmente ocorram. 

Produção escrita O candidato deve ser capaz de redigir textos simples (mensagens 

escritas, pequenas biografias, narrativas, formulários), com 

coerência e clareza. Dever ser capaz de reunir pequenas 

informações de várias fontes e resumi-las. Deve ser capaz de 

parafrasear passagens escritas curtas de uma forma simples, 

usando o texto original. 

* Detalhes sobre o CEFR podem ser acessados em 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/quadro_europeu_comum_ref

erencia.pdf (Português) 

 

4 - Estrutura do exame 

O Exame avalia a competência comunicativa do candidato, abrangendo todas as quatro 

habilidades linguísticas. 

Parte 1 - Leitura, compreensão e escrita: nesta etapa, o candidato deve demonstrar suas 

habilidades de compreensão de texto escrito, bem como de produção de texto, com correção 

gramatical e uso adequado de vocabulário. Duração: 1h30min. 
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Parte 2 – Compreensão auditiva: nesta etapa, o candidato deve  demonstrar a compreensão de 

textos orais de diferentes natureza, incluindo conversas do dia a dia. Duração: 30 minutos. 

Parte 3 – Fala: Na última etapa, o candidato deve demonstrar suas habilidades de conversação 

sobre temas variados, em uma interação face a face. Duração: de 10  a 15 minutos. 

 

5 - Idioma oferecido em 2020/2 

• Espanhol 

• Inglês  

 

6 - Inscrições, data e local do exame 

A inscrição para o exame é feita mediante a transferência da taxa de R$ 120,00 para 

uma dessas contas: 

BRADESCO  
AG 3495 - 9  
CONTA - 49877-7 – 
CNPJ - 92034321/0001-25 

 

SICREDI  
AG – 100 
C/C - 32175-3 
CNPJ - 92034321/0001-25 

 

 

A seguir, o candidato realiza o preenchimento do formulário de inscrição disponível em 

https://forms.gle/TnJLvLs9m3ZRtktX6 , anexando o comprovante de transferência. 

Os exames serão realizados presencialmente, no dia 25 de novembro, das 8h30min às 

11h30min, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – B4. Informações e-mail aai@upf.br. 

 

 

 

https://forms.gle/TnJLvLs9m3ZRtktX6
mailto:aai@upf.br

