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EDITAL/ILEEL/PROFLIN/MOBILIDADE 001/2020 

 
 

O INSTITUTO DE LETRAS E LINGUÍSTICA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
UBERLÂNDIA, faz saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que torna público o presente Edital para as inscrições no PROFLIN Mobilidade, de acordo com 
as normas contidas neste edital. 
 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Caracterização 
 
1.1.1. O PROFLIN – Mobilidade – é um exame de Proficiência em Língua Estrangeira para fins 
de mobilidade internacional realizado pelo Instituto de Letras e Linguística, da Universidade 
Federal de Uberlândia. 
 
1.1.2. Esse exame busca avaliar a capacidade de compreensão e produção oral e escrita em língua 
estrangeira, para fins acadêmicos, de candidatos a programas de mobilidade internacional. 
 
1.1.2.1. Serão realizados exames em línguas espanhola e inglesa. Excepcionalmente, a partir de 
demanda justificada, havendo disponibilidade de especialistas na área, o PROFLIN Mobilidade 
poderá ofertar, em regime especial, exames também em alemão, francês e italiano.  
 
1.1.3. O PROFLIN Mobilidade emitirá certificados indicando resultados expressos conforme o 
quadro comum europeu de referência nos níveis A1, A2, B1 e B2. 
 
1.1.3.1. Excepcionalmente, a partir de demanda justificada, o PROFLIN Mobilidade poderá 
avaliar candidatos em nível C1, mediante a aplicação de exames complementares. 
 
1.1.4. Cabe à instituição ou órgão parceiro definir pela aceitação do PROFLIN Mobilidade, de 
acordo com regras estabelecidas em edital próprio.  
 
1.1.4.1. Considerando que a aprendizagem de línguas é um processo dinâmico, sugere-se que o 
candidato se submeta a um novo PROFLIN Mobilidade a cada período de 24 meses. 
 
1.2. Dos exames  
 
1.2.1.  Os exames constarão pelo menos de prova escrita, prova oral e redação.   
 
1.2.2.  Os exames serão realizados, em primeira oferta, no dia 28 de março de 2020 das 8:00 às 
12:00 em salas Campus Santa Mônica – UFU, a serem divulgadas no site 
http://www.ileel.ufu.br/exames/mobilidadeinternacional/ no dia 26 de março de 2020 e, em 
segunda oferta, no dia 22 de agosto de 2020 das 8:00 às 12:00 em salas Campus Santa Mônica – 
UFU, a serem divulgadas no site http://www.ileel.ufu.br/exames/mobilidadeinternacional/ no dia 
20 de agosto de 2020.    

http://www.ileel.ufu.br/exames/mobilidadeinternacional/
http://www.ileel.ufu.br/exames/mobilidadeinternacional/
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1.2.3. As inscrições serão feitas somente pelo site 
http://www.ileel.ufu.br/exames/mobilidadeinternacional/ de 13/03/20 a 20/03/2020, para a 
primeira oferta, e de 03/08/2020 a 17/08/2020, para a segunda oferta. O candidato deverá 
indicar o idioma e o nível máximo pretendido. Para os idiomas alemão e italiano e para o nível 
C1 de quaisquer idiomas, o candidato deverá preencher justificativa para apreciação do 
PROFLIN Mobilidade. 
 
1.2.4.  O valor da inscrição de candidatos aos níveis A1, A2, B1 e B2 será de 120,00, a ser pago 
via boleto bancário, gerado no ato da inscrição.  
 
1.2.4.1. O valor da inscrição de candidatos ao nível C1 será 240,00, a ser pago via boleto 
bancário, gerado no ato da inscrição. 
 
1.2.5. O prazo final para pagamento da taxa de inscrição da primeira oferta é o dia 23/03/20 e o 
da segunda oferta é o dia 18/08/2020. 
 
1.2.6. Os resultados serão publicados no site www.ileel/proflin no dia 31 de março de 2020, 
para a primeira oferta, e no dia 25 de agosto para a segunda oferta.  
 
 
2. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
2.1. O candidato deverá conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital. 
 
2.1. Os casos omissos, não contidos neste edital, serão resolvidos pela coordenação do PROFLIN. 
 
2.3. As informações de contato da secretaria do PROFLIN são as seguintes: 
 
Universidade Federal de Uberlândia - Instituto de Letras e Linguística 
Av. João Naves de Ávila, 2121 - Bloco 1U- Sala 1U-203 - Santa Mônica. 
Uberlândia - MG - Brasil - 38408-144 
 
E-mail: proflin@ileel.ufu.br 
 
 

Uberlândia, 10 de março de 2020. 
 
 
 

Prof. Dr. Waldenor Barros Moraes 
Coordenador do PROFLIN 

http://www.ileel.ufu.br/exames/mobilidadeinternacional/

