
A  Faculdade  de  Letras  e  o  Setor   de   Proficiência   Linguística  da  Diretoria  de 
Relações  Internacionais da UFMG divulgam a oferta das disciplinas de  Português 
Língua  Adicional,  anteriormente  chamada   de  Português  Língua  Estrangeira,  e 
Inglês  para  Fins  Acadêmicos neste  semestre  (2013/1).  Veja  abaixo  a  quem  se 
destinam essas disciplinas,  como se inscrever para o teste de nivelamento e como 
fazer a matrícula. 

I. Português Língua Adicional (PLA)

As disciplinas  de PLA listadas abaixo visam a atender  aos alunos estrangeiros de 
graduação e pós-graduação cuja língua materna não é o português e oriundos de 
instituições parceiras da UFMG. 

Código (Code) Matéria (Subject)
UNI 045 Português Língua Adicional: Básico
UNI 046 Português Língua Adicional: Intermediário
UNI 047 Português Língua Adicional: produção oral e escrita a partir de 

tarefas comunicativas
UNI 048 Português Língua Adicional: escrita acadêmica

Novos alunos do PLA

Se  você  não  cursou  nenhuma  dessas  disciplinas,  inscreva-se  para  o  teste  de 
nivelamento através do link abaixo até 08/3/2013

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dFZaeXRGUjBTcnRKMFllOWVGT3o3OGc6MQ#gid=0

O teste ocorrerá no dia 11/3/2013 (segunda-feira) às 14h, em sala a  ser confirmada 
após sua inscrição. Aceitaremos 100 inscrições. Os resultados serão divulgados pelo 
site da DRI e todos deverão retirar uma autorização de matrícula no dia 13/3/2013 
das 9h às 11:45 na sala 3006.  A matrícula será feita presencialmente no Colegiado 
da Letras no dia 13/03/2013 (quarta-feira) das 14:00 às 18:00. 

Veteranos do PLA

Os alunos aprovados nos cursos de Português para Estrangeiros em 2012/2 devem 
comparecer à sala 3006 na Faculdade de Letras no  dia 11 de março (segunda-feira) 
entre  9h  e  11h45 para  receberem  a  autorização  de  matrícula,  a  ser  feita 
presencialmente no Colegiado da Letras no dia 13/03/2013 (quarta-feira) das 14:00 
às 18:00. 

Datas Importantes PLA
De 05 a 08/03 Inscrição online para teste de nivelamento
11/03 Retirada da autorização de matrícula para alunos veteranos 

do PLA sala 3006 de 9:00 às 11:45
11/03 Prova de nivelamento para novos alunos às 14hs
13/03 Resultado  online  do  teste  de  nivelamento  e  retirada  da 

autorização de matrícula para novos na sala 3006 das 9 às 
11:45.

13/03 Matrícula  para  todos  os  alunos  do  PLA no  Colegiado  da 
Faculdade de Letras das 14:00 às 18:00



II. Inglês para Fins Acadêmicos (IFA)

As  disciplinas do  IFA  listadas  abaixo  objetivam  atender  aos  alunos  regularmente 
matriculados na UFMG com interesse em se preparar linguisticamente para participar 
de intercâmbios (Ciência sem Fronteiras ou Minas Mundi). 

Código Nome da Disciplina 

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

 

Novos alunos do IFA

Se você não cursou nenhuma dessas disciplinas, você deve se inscrever para o teste 
de nivelamento através do link abaixo até 08/3/2013:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dFdjUldESklTcVZuRDF6LWRtYndJelE6MQ#gid=0

O teste ocorrerá no dia 11/3/2013 (segunda-feira) às 14h, em sala a ser confirmada 
após sua inscrição. Os resultados do teste de nivelamento serão divulgados online no 
dia 13/03 no site da DRI. Caso selecionado, o aluno deve retirar sua autorização de 
matrícula na sala 4041 nos dias 13/3 e 14/03 das 9h às 17h. A matrícula dos 
novos  alunos  do  IFA,  a  ser  feita  presencialmente  no  Colegiado  da  Letras, 
ocorrerá nos dias 15/3/2013 e 18/03/2013 das 14:00 às 18:00. 

Aceitaremos 450 inscrições no teste de nivelamento para 150 vagas a fim de atender 
aos alunos dos níveis intermediário e avançado de inglês, de acordo com o Common 
European Framework, ou seja, que estejam nos níveis B1, B2 ou C1.

Veteranos do IFA

Os alunos aprovados no IFA no segundo semestre de 2012 devem comparecer à sala 
4041 na Faculdade de Letras nos dias  7 e 8 de março das 9:00 às 17:00.  Nesse 
momento, receberão a autorização de matrícula, a ser feita presencialmente no 
Colegiado da Letras no dia 14/3/2013 das 14:00 às 18:00. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdjUldESklTcVZuRDF6LWRtYndJelE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFdjUldESklTcVZuRDF6LWRtYndJelE6MQ#gid=0


Não haverá taxa de inscrição para o teste de nivelamento. 

Setor de Proficiência Linguística 
http://www.ufmg.br/dri

Fone: (31) 3409 - 4026
proficienciainglesufmg@gmail.com 

proficienciaportuguesufmg@gmail.com

Datas Importantes IFA

de 05 a 08/03 Inscrição online para teste de nivelamento

7/03 e 08/03 Retirada  da  autorização  de  matrícula  para  alunos 
veteranos do IFA sala 4041 (Letras) de 9:00 às 17:00

11/03 Prova de nivelamento para novos alunos às 14:00

13/03 Resultado online do teste de nivelamento 

13/03  e 14/03 Retirada  da  autorização  de  matrícula  para  novos 
alunos do IFA sala 4041 (Letras) de 9:00 às 17:00

14/03 Matrícula  para  os  alunos  veteranos  do  IFA  no 
Colegiado da Faculdade de Letras

15/03 e 18/03 Matrícula para os alunos novatos do IFA no Colegiado 
da Faculdade de Letras
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