_____________________________________________________________________________

Prezado aluno,

Gostaríamos de parabenizá-lo pelo ingresso no curso superior desta Faculdade
de Tecnologia e de informá-lo que você deverá realizar o exame de proficiência
de inglês para que a equipe de professores possa saber o seu nível de
conhecimento linguístico trazido dos anos anteriores de estudo da língua.
A disciplina de língua inglesa está presente na maioria dos Cursos Superiores
de Tecnologia oferecidos nas FATECs. Ao fazer o exame de proficiência, você
poderá ser dispensado de um ou mais semestres. O exame é realizado nos
computadores da FATEC, sob a supervisão da equipe de professores e/ou
funcionários da sua Unidade de Ensino. Será necessário o uso de um fone de
ouvido para as questões de áudio.

O exame é dividido em três etapas:
1) Questionário online de múltipla escolha, em português, sobre o seu perfil
socioeconômico e experiência com a aprendizagem da língua.
2) Exame online de múltipla escolha, em inglês, composto por seis níveis de
conhecimento, cada qual com 10 questões, inclusive de áudio, com duração
máxima total de 60 minutos. Para passar de um nível para o outro é necessário
que haja, pelo menos, 60% de acerto em cada nível, caso contrário o exame é
encerrado.
3) Exame oral, se necessário, realizado pelo docente da disciplina ou por outros
professores de inglês, a ser agendado na data do exame escrito, ou em momento
posterior.

Recomendamos que o exame seja feito com muita atenção pois será realizado
apenas uma vez. Os resultados de dispensa terão validade para o curso todo e
serão divulgados pelo professor da disciplina após o encerramento das três
etapas.
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HORÁRIO E APLICAÇÃO DOS EXAMES DE NIVELAMENTO POR CURSO
LÍNGUA INGLESA

Dia e Horário
05/08 – 09h00 às 10h30m

Cursos
ADS e AMD (manhã)
EAD

10h30 às 12h00

Logística (manhã e noite)

05/08 – 14h00 às 15h30

BD e Manutenção (noite)
EAD

15h30 às 17h00
12/08 - 09h00 às 12h00

Professores que
aplicarão os exames
Ana Maria
Érika
Lise
Teresinha

Ana Maria
Lise
Teresinha

PEA e GPI (noite)
EAD
Alunos que não
compareceram no dia 05 ou
que não conseguiram fazer
o exame oral

Nilo
Tatiana

Observações:
Este horário implica em uma melhor organização dos alunos para que não haja
filas longas. Os alunos devem comparecer ao exame no horário estipulado e
não no final dele, já que a prova pode durar até 1 hora se o aluno precisar fazer
a parte oral (o que acontece com os alunos que se encaixam do nível II em
diante.
Os alunos do curso de Gestão Empresarial (EAD) podem fazer o exame em
quaisquer dos horários estipulados.
Por favor, avisar aos alunos para trazerem fones de ouvido e documentos R.G.
e R.A. (se já o possuírem).

Grata,
Lise Azevedo
Língua Inglesa

