
ESPANHOL E FRANCÊS: PREPARAÇÃO PARA INTERCÂMBIO 2015/2 
 
O Setor de Proficiência Linguística da DRI e a Faculdade de Letras informam que 
as inscrições para os testes de nivelamento e classificação para os cursos de 
extensão “Francês para Fins Acadêmicos” (FFA) e “Espanhol para Fins 
Acadêmicos” (EFA) serão nas seguintes datas: 
 
Início: 10 de julho de 2015 
Término: 04 de agosto de 2015 (12:00) 
  
Esclarecemos que esses cursos serão ofertados pela Faculdade de Letras em 
parceria com a DRI como atividade de extensão gratuita em 2015/2 para alunos 
regularmente matriculados na UFMG. Os cursos deverão ter início na terceira 
semana de agosto.  Para participar de qualquer uma das ofertas de Francês ou 
Espanhol, o aluno deve ter o objetivo de se preparar linguisticamente para 
concorrer a uma vaga em programas de intercâmbio (Ciência sem Fronteiras ou 
Minas Mundi). 
 
Terão prioridade para fazer o teste de nivelamento e classificação os primeiros 
120 inscritos para cada um dos cursos (“Francês para Fins Acadêmicos” e 
“Espanhol para Fins Acadêmicos”). Os inscritos serão comunicados por e-mail a 
respeito do horário e local do teste.  Há 50 vagas para cada uma das línguas. 
 
A inscrição para o teste de nivelamento e classificação deve ser feita através de 
um dos links abaixo: 
  
Espanhol para Fins Acadêmicos: http://goo.gl/forms/3CgwGC4uLt 
 
Francês para Fins Acadêmicos: http://goo.gl/forms/MmiIstU0W6 
 
Os  testes ocorrerão nas seguintes datas:   

 Francês para Fins Acadêmicos – 05 de agosto de 2015 
 Espanhol para Fins Acadêmicos – 06 de agosto de 2015 

 
As datas e os locais de matrícula serão divulgados oportunamente. 
 
Caso o candidato tenha feito o teste de nivelamento para FFA ou EFA em 2014 
ou 2015/1 e não fez o curso, ele deve fazer a inscrição e enviar um e-mail para 
proficiencia@dri.ufmg.br até 04/8/2015, solicitando que sua pontuação seja 
considerada. Sendo assim, o candidato não precisará fazer o teste novamente. 
Alunos do FFA e EFA que foram aprovados em 2015-1 podem solicitar a matrícula 
no nível seguinte até dia 04/8/2015, enviando uma mensagem para 
proficiencia@dri.ufmg.br   
 
Ressaltamos que o atendimento desses cursos é para o nível 
intermediário. A FALE oferece cursos básicos no Centro de Extensão (CENEX-
FALE) e há disciplinas na FALE que aceitam matrícula de alunos de outras 
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unidades como formação livre (graduação) ou eletiva (pós-graduação). Confira 
as datas no calendário da UFMG.  
 
 

Datas importantes: 
 

Inscrição para teste de nivelamento 

(site DRI) 

A partir de 10 de julho de 2015 

Teste de nivelamento FFA - 05 de agosto de 2015 

EFA – 06 de agosto  

Resultado do teste de nivelamento 10 de agosto após 17:00 

Matrícula  Data a ser divulgada 

Início das aulas Data a ser divulgada 

 
Os locais dos testes, matrículas e aulas serão divulgados no site da DRI. 
 


