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FAQ DO EXAME DE PROFICIENCIA
EM FRANCES
 As perguntas 1 e 2 se referem aos procedimentos das provas de
proficiência para todas as línguas que o Centro de Línguas aplica.
1.

O que é o programa de provas de proficiência do Centro de Línguas?

O programa de provas de proficiência do Centro de Línguas é um serviço
prestado exclusivamente a unidades da USP (como LETRAS, PROLAM, ECA,
dentre outras) cujo propósito é testar a proficiência de leitura em língua
estrangeira dos candidatos à pós-graduação dessas unidades. O Centro de
Línguas faz parte da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH) e realiza as provas de proficiência junto àquelas unidades com as
quais possui convênio, pelo tempo de vigência do mesmo. Nem todas as
unidades da USP realizam provas junto ao Centro de Línguas.

2.

As provas de proficiência do Centro de Línguas são iguais para todas as
línguas?

Não. Cada programa de provas de proficiência do Centro de Línguas possui
sua própria equipe, com seus próprios critérios administrativos e de avaliação
para as provas.

 As perguntas a seguir se referem aos critérios adotados pela EQUIPE DE
PROFICIÊNCIA EM FRANCÊS, que podem OU NÃO coincidir com os critérios
das provas das demais línguas.
3. Qual o procedimento a seguir para aqueles que já possuem certificado de
proficiência em francês?
Informe-se junto ao Departamento de Pós-graduação do programa ao qual
pretende se inscrever sobre os procedimentos a seguir.
4. Quando sai o edital para a prova de francês?
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Fique atento ao site do Centro de Línguas para informações sobre datas e
local de prova.
5. Quantas vezes por ano é aplicada a prova de proficiência em Francês?
A aplicação da prova de proficiência em língua francesa depende da
unidade solicitante. Para a faculdade de Letras, por exemplo, o teste é
aplicado duas vezes por ano. Para informações a respeito de outras unidades,
favor entrar em contato com a unidade responsável pelo programa do seu
interesse.
6. Quero adiantar o processo de pós-graduação. Posso realizar a prova sem
estar inscrito em nenhum programa de pós-graduação?
Não! Para prestar a prova de proficiência em francês é imprescindível estar
inscrito em um programa de mestrado ou doutorado na USP, no mesmo
semestre em que prestará a prova. A validade de dois anos tem o intuito de
evitar que o candidato, que não passou em outras etapas do processo
seletivo do programa de pós, precise repetir a proficiência em sua próxima
tentativa. Porém, vale ressaltar que a prova não é um recurso para "adiantar"
uma etapa do processo.
7. Farei intercâmbio e preciso fazer um teste de proficiência. Posso fazer pelo
CL?
As provas de proficiência em francês aplicadas pelo Centro de Línguas da
FFLCH-USP são válidas apenas para ingresso nos programas de pós-graduação
de diferentes unidades da Universidade de São Paulo. A prova de proficiência
constitui assim uma das etapas do processo de ingresso na pós-graduação.
8. Como faço a minha inscrição para a prova de proficiência?
O candidato deve estar inscrito em um programa de pós-graduação no
mesmo semestre em que realizará a prova. Você encontrará no site do CL o
edital da prova de francês referente ao programa do seu interesse. Siga as
instruções do edital.
*Leia atentamente o edital do programa para o qual se inscreveu. Ele contém
todos os passos que você precisa seguir para efetivar sua inscrição e realizar a
prova de proficiência, além de informações sobre datas e local de prova.
9. Posso fazer a prova de proficiência em outro dia diferente do que consta no
edital?
Não é possível realizar a prova em data diferente da que foi estipulada e
publicada em edital referente à unidade de pós-graduação na qual o
candidato se inscreveu.
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10. Todos os programas de pós-graduação da USP aceitam a prova de
proficiência do francês do CL?
O CL não possui convênio com todas as unidades da USP, portanto, o
candidato deve se informar junto a sua unidade para saber quais as
instituições reconhecidas para a prova de proficiência. No momento, para a
prova de proficiência em francês, possuímos convênios com as
unidades/programas: LETRAS, FEUSP, IEB, IP Clínica, PROLAM, Geografia
Humana, DIVERSITAS, ECA, PGEHA e História Social.
11. Posso usar a mesma prova de proficiência para diferentes processos
seletivos de pós-graduação na USP ou até mesmo para outras universidades?
As provas de proficiência aplicadas pelo Centro de Línguas da FFLCH só têm
validade dentro do processo seletivo dos programas de pós-graduação de
unidades da Universidade de São Paulo. Não há a emissão de certificados de
proficiência, pois os resultados são enviados diretamente às unidades.
12. Pretendo fazer mais de uma prova de proficiência junto com o CL, para
diferentes línguas. Como proceder?
Os e-mails devem ser enviados separados aos endereços indicados nos editais
de cada língua que for fazer. As taxas de inscrição também são separadas,
não há desconto para o candidato que realizar mais de uma prova.
13. Como é a prova de proficiência? Existe algum modelo?
As provas são diferentes para cada unidade. Os modelos de provas de
proficiência publicados no site do Centro de Línguas servem apenas como um
parâmetro para os candidatos sobre o estilo da prova. Em geral, as provas
abordam tópicos relevantes para a área na qual o candidato pretende
ingressar.
14. O que devo levar no dia da prova?
Documentos necessários: documento de identidade especificado na inscrição
e comprovante de pagamento junto com o boleto.
15. Quais os critérios para ser aprovado na prova?
É preciso acertar 70% das questões.
Obs.: Cabe ao programa, de acordo com seus próprios critérios, aceitar ou
não os critérios estabelecidos pelo Centro de Línguas.
16. Como posso saber se fui aprovado na prova de proficiência?
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O candidato deve procurar o programa de pós-graduação ao qual está
inscrito. O Centro de Línguas não divulga resultados aos candidatos, pois esses
são encaminhados diretamente às unidades de pós-graduação, sendo cada
unidade responsável pela sua publicação.
No entanto, o candidato poderá encontrar no site do Centro de Línguas o
gabarito referente a sua prova.
17. Posso obter um certificado de proficiência?
O Centro de Línguas da USP não emite nenhum tipo de comprovante ou
certificado em relação à prova de proficiência, pelos motivos abaixo listados:
- a prova não abrange todas as competências da língua, impossibilitando a
emissão de um certificado de proficiência em francês. A prova avalia somente
a competência em leitura.
- a prova é apenas uma das etapas do processo seletivo dos programas de
pós-graduação e vale unicamente dentro desse processo.
18. A prova de proficiência tem validade de quantos anos? Como faço para
revalidar o resultado para o processo seletivo da pós-graduação?
O Centro de Línguas geralmente valida a prova por dois anos se o candidato
não tiver passado no programa de pós-graduação e desejar prestar outra vez
para o mesmo programa. Sendo assim, não é possível fazer a prova para
“adiantar” o processo de ingresso na pós-graduação. Como o Centro de
Línguas não fornece certificados de aprovação, o candidato deve entrar em
contato com a unidade na qual se inscreveu e se informar sobre o
procedimento de revalidação do resultado da prova anteriormente realizado.
19.
Precisei faltar no trabalho. Vocês emitem um comprovante de
presença?
O Centro de Línguas oferece aos candidatos que fizerem o pedido a opção
de receber um comprovante de presença. Para receber o seu, no dia da
prova, informe ao examinador que deseja o comprovante.

