
PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA: CANDIDATOS AO 

MESTRADO E DOUTORADO – 16 de dezembro de 2021 

  

A prova de proficiência em língua inglesa será realizada por meio de 
videoconferência  no endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/provas-
proficiencia-ppgci-2022/invite , no dia 16 de dezembro às 8h30 e terá duração de 90 minutos.   

Solicitamos que os candidatos acessem a sala 15 minutos antes do início da prova para 

as devidas instruções. Conforme o edital, é de inteira responsabilidade dos candidatos(as) 

comparecer virtualmente na data e horário indicados na convocação.  

 

Instruções  
   
1.      Preencha atentamente os dados solicitados.  

2.      A prova é composta por um texto em língua inglesa, seguido por 3 questões de 

múltipla escolha sobre o texto, e a quarta de desenvolvimento, que deverá ser 

respondida em português, utilizando a fonte Time New Roman com tamanho 12.  

4.      Não serão avaliadas respostas escritas em arquivo que não seja o disponibilizado 

pelo PPGCI/UFBA para realização da prova.   
5.      A duração desta prova é de 90 minutos.  
6.      Concluída a prova, encaminhe-a imediatamente num intervalo que não exceda 10 

minutos do encerramento desse período para o endereço registrado no formulário 

eletrônico de respostas (que será disponibilizado no horário da aplicação da 

prova). Registra-se ainda que a não observância desta determinação implicará em 

reprovação sumária.  
7.      O candidato deverá permanecer na sala da prova com vídeo habilitado durante todo 

tempo de realização da prova até o envio desta por e-mail e confirmação do recebimento 

pelo PPGCI  
8.      O PPGGI não se responsabiliza por imprevistos tecnológicos, como a instabilidade 

na internet. O não comparecimento da prova no dia e horário publicado no site do 

PPGCI implicará a reprovação sumária.  
 

 
PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESPANHOLA: CANDIDATOS AO 

DOUTORADO – 17 de dezembro de 2021 

  

A prova de proficiência em língua espanhola será realizada por meio de 

videoconferência  no endereço: 
https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/provas-proficiencia-ppgci-

2022/invite  , no dia 17 de dezembro às 8h30 e terá duração de 90 minutos. Solicitamos 

que os candidatos acessem a sala 15 minutos antes do início da prova para as devidas 

instruções. Conforme o edital, é de inteira responsabilidade dos candidatos(as) 

comparecer virtualmente na data e horário indicados na convocação  

 
Instruções  
   

https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/provas-proficiencia-ppgci-2022/invite
https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/provas-proficiencia-ppgci-2022/invite
/Users/josecarlossales/Downloads/%20https:/conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/provas-proficiencia-ppgci-2022/invite%20 
/Users/josecarlossales/Downloads/%20https:/conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/provas-proficiencia-ppgci-2022/invite%20 
/Users/josecarlossales/Downloads/%20https:/conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/provas-proficiencia-ppgci-2022/invite%20 
/Users/josecarlossales/Downloads/%20https:/conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/provas-proficiencia-ppgci-2022/invite%20 


1.      Preencha atentamente os dados solicitados.  

2.      A prova é composta por um texto em língua espanhola, seguido por 3 questões de 

múltipla escolha sobre o texto, e a quarta de desenvolvimento, que deverá ser 

respondida em português, utilizando a fonte Time New Roman com tamanho 12.  

4.      Não serão avaliadas respostas escritas em arquivo que não seja o disponibilizado 

pelo PPGCI/UFBA para realização da prova.   

5.      A duração desta prova é de 90 minutos.  
6.      Concluída a prova, encaminhe-a imediatamente num intervalo que não exceda 10 

minutos do encerramento desse período para o endereço registrado no formulário 

eletrônico de respostas (que será disponibilizado no horário da aplicação da 

prova). . Registra-se ainda que a não observância desta determinação implicará em 

reprovação sumária.  
7.      O candidato deverá permanecer na sala da prova com vídeo habilitado durante todo 

tempo de realização da prova até o envio desta por e-mail e confirmação do recebimento 

pelo PPGCI  
8.      O PPGGI não se responsabiliza por imprevistos tecnológicos, como a instabilidade 

na internet. O não comparecimento da prova no dia e horário publicado no site do 

PPGCI implicará a reprovação sumária.  

 

 


