
Disciplinas Inglês Para Fins Acadêmicos (IFA)
Teste de nivelamento para matrícula de 2016/1

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
de intermediário a avançado: 

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 

Essas disciplinas são presenciais e objetivam atender aos alunos regularmente matriculados na
UFMG com interesse em se preparar linguisticamente para participar de intercâmbios (e.g. Minas
Mundi),  de  eventos  internacionais  e,  em geral,  para  melhorar  o  conhecimento de inglês  para
atuação em contexto acadêmico. 

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.  Essas  disciplinas  são  para  alunos  com
conhecimento intermediário ou avançado de inglês. 
Inscreva-se aqui entre os dias 15/12/2015 a 22/02/2016.

O teste de nivelamento ocorrerá no dia 24/02/2016. Vagas limitadas. Não perca essa chance e
inscreva-se já!

A comunicação sobre o horário 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.  Neste  caso,  escreva  para
proficienciainglesufmg@gmail.com e envie seu resultado escaneado até o dia 22/02/2015. 

c.  Se  você  foi  aluno  das  disciplinas  IFA  em  2015/2,  você  já  sabe  seu  nível.  Você  precisará
comparecer  na  Faculdade de Letras  sala  4041 no dia  01 de março de 2016 para  retirar  uma
autorização  de  matrícula  na  turma  desejada.  Portando  essa  autorização,  compareça  no  seu
Colegiado de curso de graduação para efetivação da matrícula. Faça sua matrícula entre os dias 01
e 03 de março de 2016. Se você é aluno de pós-graduação, dirija-se também à Faculdade de Letras
sala 4041 na mesma data e a sua matrícula será encaminhada pela coordenação das disciplinas
IFA.

Como se matricular?

mailto:proficienciainglesufmg@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1Nire8SLupN7ji7j1gPlFnG0pISRxTzGQ6KwEi1uAFOY/viewform


a. Se você já cursou a disciplina IFA, sua matrícula será feita conforme o item c. acima.

b.  Após  o  teste  de  nivelamento,  ou  o  envio  do  seu  resultado  do  TOEFL,  a  coordenação  das
disciplinas IFA fará a indicação do seu nível. Você precisará comparecer na Faculdade de Letras
sala 4041 no dia 02 ou 03 de março de 2016  para retirar uma autorização de matrícula na turma
desejada. Portando essa autorização, compareça no seu Colegiado de curso de graduação para
efetivação da matrícula. Faça sua matrícula entre os dias 02 e 03 de março de 2015.

c.  Se  você  é  aluno  de  pós-graduação  e  nunca  cursou  as  disciplinas  IFA,  dirija-se  também  à
Faculdade de Letras sala 4041 no dia 02 ou 03 de março de 2015 para escolha da turma. A sua
escolha será encaminhada para matrícula pela coordenação das disciplinas IFA.

Início das aulas: 07/03/2015

Datas importantes

Inscrição para teste de nivelamento (site DRI) ou envio 
de resultado de teste de proficiência

15/12/2015 a 22/02/2016

Teste de nivelamento 24/2/2016
Resultado do teste de nivelamento 29/2/2016
Matrícula 01 a 03/3/2016
Início das aulas 07/03/2016

Horários das disciplinas de Inglês para Fins Acadêmicos (2016/1)

DISCIPLINA CÓDIGO
HORÁRIO

IFA I – A UNI040 A Segunda e quarta
12:00–13:40

IFA I – B UNI040 B Segunda e quarta
17:00–18:40

IFA I – C UNI040 C Terça e quinta
12:00-13:40

IFA I – D UNI040 D Terça e quinta
17:00–18:40

IFA I – E UNI040 E Segunda e quarta
17:00–18:40

IFA II – A UNI041 A Segunda e quarta
12:00–13:40

IFA II – B UNI041 B Segunda e quarta
17:00–18:40

IFA II – C UNI041 C Terça e quinta
12:00-13:40

IFA II – D UNI041 D Terça e quinta
17:00–18:40



IFA III – A UNI042 A Segunda e quarta
12:00–13:40

IFA III – B UNI042 B Segunda e quarta
17:00–18:40

IFA III – C UNI042 C Terça e quinta
12:00-13:40

IFA III – D UNI042 D Terça e quinta
17:00–18:40

IFA IV – A UNI043 A Segunda e quarta
12:00–13:40

IFA IV- B UNI043 B Segunda e quarta
17:00–18:40

IFA V - A UNI044 A Terça e quinta
12:00-13:40

IFA V – B UNI044 B Terça e quinta-17:00–
18:40
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