
Disciplinas Inglês Para Fins Acadêmicos (IFA) 
Teste de nivelamento para matrícula de 2015/2 
 
A Faculdade de Letras, com o apoio do Setor de Proficiência Linguística da 
Diretoria de Relações Internacionais da UFMG, oferece as disciplinas Inglês para 
Fins Acadêmicos (IFA) em cinco níveis listados abaixo (intermediário e avançado). 
Essas disciplinas são presenciais e objetivam atender aos alunos regularmente 
matriculados na UFMG com interesse em se preparar linguisticamente para 
participar de intercâmbios (Ciência sem Fronteiras ou Minas Mundi) e em melhorar 
o conhecimento de inglês para atuar em contexto acadêmico.  
  
UNI 040 - Inglês para Fins Acadêmicos I  
UNI 041 - Inglês para Fins Acadêmicos II  
UNI 042 - Inglês para Fins Acadêmicos III  
UNI 043 - Inglês para Fins Acadêmicos IV  
UNI 044 - Inglês para Fins Acadêmicos V  
 
 
Quem pode fazer essas disciplinas? 
Qualquer aluno da graduação ou pós-graduação da UFMG. 
 
Como escolher em que nível se matricular? 
 
a. É necessário fazer um teste de nivelamento ou apresentar resultado do TOEFL 
ITP ou iBT. Essas disciplinas são para alunos com conhecimento intermediário ou 
avançado de inglês.  
Todos devem preencher o formulário no site da DRI 
<http://goo.gl/forms/5y2nMjnChX> entre os dias 14/07/2015 a 26/07/2015  
 
 
O teste de nivelamento ocorrerá nos dias 27/07/2015 e 04/8/2015. Vagas 
limitadas. Não perca essa chance e inscreva-se já! 
 
A comunicação sobre o horário e local do teste de nivelamento será feita por 
e-mail e através do site da DRI. 
 
b. Caso você tenha feito o TOEFL ITP ou TOEFL iBT em 2014 ou 2015 e tenha 
recebido seu resultado, não é necessário se inscrever para o teste. Nesse caso, 
escreva para proficienciainglesufmg@gmail.com e envie seu resultado escaneado 
até o dia 26/07/2015.  
 
c. Se você foi aluno das disciplinas IFA em 2015/1, você já sabe seu nível. 
Você precisará comparecer na Faculdade de Letras sala 4041 no dia 10 de 
agosto de 2015 para escolha da turma entre 9:00-17:00.  
 
 



 
Como se matricular? 
 
Faça sua escolha de turma após a divulgação do resultado do teste de 
nivelamento ou da análise do seu resultado do TOEFL ITP e iBT. Dirija-se à sala 
4041 da Faculdade de Letras nos dias 11 e 12 de agosto de 2015 entre 9:00 e 
17:00 para escolha da turma e instruções sobre o processo de matrícula.  
 
Em breve divulgaremos as datas de matrícula e início das aulas 
 
 
Datas importantes 

 
Inscrição para teste de nivelamento (site DRI) 14/07/2015 a 26/07/2015 
Teste de nivelamento 27/7/2015 e 04/8/2015 
Resultado do teste de nivelamento e análise 
de comprovação de proficiência 

10/8/2015 

Escolha de turma para ex-alunos do IFA 10/8/2015 
Escolha de turma para novos alunos do IFA 11 e 12/8/2015 
Matrícula  A ser divulgada 
Início das aulas A ser divulgado 
 


