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 No  momento,  o  teste  de  nivelamento  ocorrerá  apenas  para  a  disciplina  de 

 Alemão  .  Em  hipótese  alguma,  será  realizado  teste  para  outros  idiomas  neste 

 semestre.  Pessoas  que  desejam  cursar  Francês  ou  Inglês  terão  que  ingressar  no 

 nível 1. 

 1. Sobre o teste 

 1.1.  O  teste  é  destinado  a  alunos  e  servidores  da  UTFPR  Curitiba/Reitoria  que 

 possuem  conhecimento  em  língua  alemã  e  desejam  ingressar  no  curso  de 

 Alemão  do  Centro  Acadêmico  de  Línguas  Estrangeiras  Modernas  (CALEM)  a  partir 

 do 2º nível.; 

 1.2.  O  teste  tem  validade  apenas  para  ingresso  no  CALEM  e  não  pode  ser  utilizado 

 para outros fins. Nenhum tipo de certificado será emitido aos participantes; 

 1.3.  A  participação  no  teste  é  obrigatória  para  todos  aqueles  que  desejam 

 ingressar  em  qualquer  nível  acima  do  1º.  Não  é  possível  entrar  em  níveis  mais 

 avançados  sem  realizar  o  teste  de  nivelamento.  Resultados  de  outros  testes  não 

 serão aceitos como nivelamento para o CALEM; 

 1.4.  O  Teste  de  Nivelamento  do  CALEM  tem  validade  de  dois  períodos  letivos,  ou 

 seja,  o  teste  aplicado  em  fevereiro  de  2022  poderá  ser  utilizado  para  a  inscrição 

 nos períodos de 2022.1 e 2022.2; 

 1.5.  A  participação  no  Teste  de  Nivelamento  não  garante  a  vaga/matrícula  nos 

 cursos  do  CALEM.  O  teste  apenas  verifica  o  nível  de  conhecimento  do  participante 

 que  deverá  realizar  as  etapas  de  inscrição  que  serão  comunicadas  nas  Instruções 



 Gerais de Matrícula. 

 2. Inscrições 

 2.1.  As  inscrições  para  o  teste  deverão  ser  efetuadas  entre  às  10h  e  16h  do  dia 

 09/02/2022,  mediante  preenchimento  de  formulário  de  inscrição  on-line 

 disponibilizado no link  https://forms.gle/hFEj79oPip6bpXQy6  ; 

 2.2.  Serão  chamados  25  (vinte  e  cinco)  candidatos  para  a  realização  do  teste,  caso 

 o  número  de  inscrições  seja  maior,  serão  chamados  os  25  primeiros  que 

 realizarem a inscrição; 

 2.3.  Devido  ao  número  limitado,  pedimos  que  só  realize  a  inscrição  caso  realmente 

 tenha  disponibilidade  para  realizar  a  prova,  bem  como  a  intenção  de  cursar  o 

 Alemão do CALEM; 

 2.4.  É  permitida  somente  uma  inscrição  por  candidato.  Os  candidatos  que 

 realizarem mais de uma inscrição serão desclassificados; 

 2.5.  Somente  serão  aceitas  inscrições  de  estudantes  do  campus  Curitiba  e 

 servidores  do  campus  Curitiba  ou  Reitoria  da  UTFPR.  Não  serão  aceitas  inscrições 

 de  alunos  ou  servidores  de  outros  campi,  nem  de  pessoas  que  não  possuem 

 vínculo com a instituição; 

 2.6. A homologação das inscrições será divulgada na página do DALEM; 

 2.7.  O  candidato  é  responsável  pela  veracidade  das  informações  fornecidas  no  ato 

 da inscrição para o teste. 

 3. Aplicação do teste 

 3.1.  A  aplicação  do  teste  será  dividida  em  duas  etapas:  escrita  e  oral,  sendo  que 

 alunos  que  não  obtiveram  nota  mínima  na  prova  escrita  não  realizarão  a  prova 

 oral.  Os  detalhes  sobre  a  pontuação  serão  enviados  aos  inscritos,  conforme  o  item 

 3.2; 

https://forms.gle/hFEj79oPip6bpXQy6


 3.2.  Os  inscritos  receberão,  no  dia  10/02/2022,  instruções  para  realização  da  prova 

 escrita pelo e-mail informado no ato de inscrição; 

 3.3.  A  prova  escrita  ocorrerá  de  forma  on-line,  por  meio  da  plataforma  Moodle 

 institucional da UTFPR  ; 

 3.4.  Os  participantes  poderão  iniciar  a  prova  escrita  entre  às  00h01  e  23h00  do  dia 

 11/02/2022,  no  horário  que  preferirem.  Indica-se  reservar  um  período  mínimo  de 

 1h30min para realização da prova; 

 3.5.  Os  alunos  receberão,  pelo  e-mail  informado  no  ato  de  inscrição,  a  nota  da 

 prova  escrita  e  a  convocação  para  a  prova  oral  (caso  seja  qualificado  para  ela)  até 

 às 17h do dia 14/02/2022; 

 3.6.  A  prova  oral  ocorrerá  no  período  da  noite,  em  formato  remoto,  na  mesma  data 

 da convocação (14/02/2022), em horário a ser confirmado pelo DALEM-CT; 

 3.7.  Ao  se  inscrever  para  o  teste  de  nivelamento,  o  candidato  concorda  que  a 

 prova oral será gravada; 

 3.8.  Caso  o  candidato  necessite  de  qualquer  assistência  específica  para  a 

 realização  da  prova,  a  mesma  deverá  ser  comunicada  por  meio  do  e-mail 

 dalem-ct@utfpr.edu.br  até o dia 10/02/2022; 

 3.9.  A  ausência  do  candidato,  por  qualquer  motivo,  implicará  sua  imediata 

 desclassificação do teste de nivelamento; 

 4. Divulgação dos resultados 

 4.1. Os resultados serão divulgados na página do DALEM no dia 16/02/2022. 

 5. Informações adicionais 

 5.1.  Impedimentos  em  decorrência  de  eventuais  problemas  técnicos  ou  falhas  na 

 transmissão  de  dados  no  momento  da  inscrição  ou  da  realização  das  provas  são 

 de responsabilidade do candidato; 
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 5.2.  As  dúvidas  e/ou  omissões  acerca  do  presente  documento  serão  dirimidas  pelo 

 DALEM-CT, observada a legislação vigente; 

 5.3. Link para a página do DALEM:  https://dalem.ct.utfpr.edu.br/  . 
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