
ESPANHOL PARA FINS ACADÊMICOS: PREPARAÇÃO PARA INTERCÂMBIO 
2020/1 

 
O Setor de Proficiência Linguística da DRI e a Faculdade de Letras informam 
que as inscrições para os testes de nivelamento e classificação para o curso de 
extensão de “Espanhol para Fins Acadêmicos” (EFA) serão nas seguintes datas: 
 
Início: 03/02/2020 
Término: 09/03/2020 (às 12h00) 
 
Esclarecemos que esses cursos serão ofertados pela Faculdade de Letras em 
parceria com a DRI como atividade de extensão gratuita em 2019/1 para 
alunos de graduação e pós-graduação regularmente matriculados na UFMG. Os 
cursos deverão ter início no dia 18 de março de 2020. Para participar da 
oferta, o aluno deve ter o objetivo de se preparar linguisticamente para 
participar de atividades acadêmicas internacionais (e.g. Minas Mundi, eventos 
internacionais no país) e, em geral, para melhorar o conhecimento de espanhol 
para atuação em contexto acadêmico. 
 
Terão prioridade para fazer o teste de nivelamento e classificação os primeiros 
200 inscritos. Os inscritos serão comunicados por e-mail a respeito do local do 
teste.  
 
A inscrição para o teste de nivelamento e classificação deve ser feita através do 
preenchimento do formulário no link abaixo: 
 
Link para o formulário: https://forms.gle/6A1MDz3YsZ14YHwN6 
 
O teste de nivelamento para o curso de EFA ocorrerá na seguinte data: 
11/03/2020, às 16h00, local a ser divulgado. 
 
As aulas do curso de extensão “Espanhol para Fins Acadêmicos” – EFA 2020/1– 
ocorrerão:  
 
EFA: Segundas e quartas, 17h00 às 18h00 
  
Caso o candidato tenha feito o teste de nivelamento para EFA em 2019 e não 
fez o curso, ele deve fazer a inscrição e enviar um e-mail para 
proficiencia@dri.ufmg.br até 09/03/2020, solicitando que sua pontuação seja 
considerada. Sendo assim, o candidato não precisará fazer o teste novamente.  
 
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 
unidades como formação livre (graduação) ou eletiva (pós-graduação). Confira 
as datas no calendário da UFMG.  

https://forms.gle/6A1MDz3YsZ14YHwN6
mailto:proficiencia@dri.ufmg.br


Datas importantes: 
 
 

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

Até às 12h00 do dia 09/03/2020 

Teste de nivelamento 11/03/2020, às 16h (Campus Pampulha, 
local a ser divulgado) 

Resultado do teste de nivelamento 16/03/2020 

Início do curso 18/03/2020 

Aulas Segundas e quartas, 17:00 às 18:40 

Professora: Larissa Vaz 

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

 

https://www.ufmg.br/dri/

