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                                                     MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
Campus “Ministro Petrônio Portella” – Bairro Ininga 

CEP 64.049-550 – Teresina – Piauí – Brasil 

 

EDITAL Nº 37/2012-PREG/UFPI, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012. 
 

CONCESSÃO DE VOUCHERS PARA REALIZAÇÃO GRATUITA  

DO TESTE DE PROFICIÊNCIA TOEFL iBT 
 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (UFPI), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), considerando a 
disponibilidade pelo EducationUSA de vouchers para a realização gratuita do teste de proficiência TOEFL iBT, RESOLVE 
tornar público o presente Edital de Processo Seletivo de alunos de graduação desta IFES interessados neste benefício, 
conforme condições e critérios estabelecidos a seguir:   

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 O EducationUSA, órgão oficial de informações sobre estudo nos Estados Unidos, vinculado à Embaixada dos EUA, 
oferece 04 (quatro) vouchers para realização gratuita do teste de proficiência TOEFL iBT.  

1.1.1 Estes vouchers destinam-se, exclusivamente, aos estudantes com necessidades financeiras desta IFES, que 
tenham candidatura homologada para o programa Ciência Sem Fronteiras (CSF) para os EUA. 

1.2 A concessão desse benefício foi possível graças a intermediação do EducationUSA junto ao Educational Testing 
Services (ETS), instituição proprietária do TOEFL, que demonstrou sensibilidade em tornar o teste acessível a um maior 
número de estudantes de baixa renda, interessados em se candidatar ao CSF para os EUA.  

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições serão realizadas via protocolo geral da UFPI, para os alunos do Campus Ministro Petrônio Portella 
(Teresina) ou nas coordenações/chefias de curso, para os cursos dos campi do interior, que encaminharão para a 
PREG, de acordo com o período definido no item 5;  

2.2 Para candidatar-se ao benefício o estudante deverá atender os seguintes requisitos: 
a) Estar matriculado em curso de graduação na UFPI; 
b) Apresentar Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 7,0 (sete); 
c) Comprovar baixa renda que dificulta o pagamento do teste de proficiência TOEFL iBT; 
d) Ter interesse em concorrer ao programa Ciência Sem Fronteiras (CSF) para os Estados Unidos, nas áreas e 

temas de estudos prioritários, segundo o documento básico do CsF. 
 
3. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO 

3.1 Formulário de Inscrição do Processo Seletivo da UFPI ao certame, devidamente preenchido e assinado (ANEXO 1); 

3.2 Histórico Escolar completo e atualizado; 
3.3 Comprovante de renda familiar de até 03 (três) salários mínimos. 
 

4. DO CRONOGRAMA GERAL DE EXECUÇÃO  

 

Procedimento Data Local 

Divulgação deste Edital 19 de setembro de 2012 Página eletrônica da UFPI 

Período de Inscrição 
20 a 27 de setembro de 2012, das 

8h30min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min 

Teresina – Protocolo Geral da UFPI 

(Bloco SG 07) que encaminhará 
para a PREG. 
Campi do interior – Entregar 

diretamente nas chefias/ 
coordenações dos cursos que, 
encaminhará ao Protocolo Geral 
para formalizar processo 
administrativo para a PREG. 

Divulgação das inscrições 
homologadas e não homologadas 
(1ª Fase) 

01 de outubro de 2012 Página eletrônica da UFPI 

Interposição de recursos à 1ª Fase 
Até às 12 horas do dia 02 de 

outubro de 2012 
Via e-mail da Secretaria da PREG 
(pregsec@ufpi.edu.br) 

Resultado da interposição de 
Recursos à 1ª Fase 

Até às 18 horas do dia 02 de 
outubro de 2012 

Página eletrônica da UFPI 

Aplicação dos Testes escritos (2ª 
Fase) 

03 de outubro de 2012, às 09 
horas 

Sala de aula do Espaço 
Universitário Integrado II 

Divulgação dos resultados dos 
testes escritos (2ª Fase) 

05 de outubro de 2012 Página eletrônica da UFPI 
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Interposição de recursos à 2ª Fase 
Até às 12 horas do dia 08 de 

outubro de 2012 
Via e-mail da Secretaria da PREG 
(pregsec@ufpi.edu.br) 

Resultado da interposição de 
Recursos à 2ª Fase 

Até às 18 horas do dia 08 de 
outubro de 2012 

Página eletrônica da UFPI 

Aplicação dos Testes Orais (3ª 
Fase) 

10 de outubro de 2012, às 09 
horas 

Sala de aula do Espaço 
Universitário Integrado II 

Divulgação dos resultados dos 
testes escritos (3ª Fase) 

Até às 18 horas do dia 10 de 
outubro de 2012 

Página eletrônica da UFPI 

Interposição de recursos à 3ª Fase 
Até às 12 horas do dia 11 de 

outubro de 2012 

Via e-mail da Secretaria da PREG 

(pregsec@ufpi.edu.br) 

Resultado da interposição de 
Recursos à 3ª Fase 

Até às 18 horas do dia 11 de 
outubro de 2012 

Página eletrônica da UFPI 

Divulgação do Resultado Final  16 de outubro de 2012 Página eletrônica da UFPI 

Disponibilização dos vouchers 17 de outubro de 2012 PREG 

 

5. DA SELEÇÃO 

5.1 O processo de seleção constará de três fases classificatórias: 
6.1.1 Primeira Fase – A primeira fase será constituída pela análise da inscrição do candidato. Para concorrer ao 

certame, o requerente deverá, obrigatoriamente: 
a) Preencher todos os requisitos listados no item 2.2 deste Edital, de forma cumulativa; 
b) Entregar a documentação completa em tempo hábil, de acordo com o item 4 deste Edital. 

6.1.2 Segunda Fase – Realização de teste escrito, com duração de 02 (duas) horas, no horário e local indicados 

no item 5, objetivando avaliar o potencial do candidato em escrever no idioma de língua inglesa.  A temática da 
prova é relacionada à vida acadêmica nos Estados Unidos e valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Os candidatos 
serão classificados de acordo com a pontuação obtida no teste. Os 12 (doze) primeiros classificados passarão para 
a fase subsequente. 
6.1.3 Terceira Fase – Realização de teste oral, com duração de 10 (dez) minutos e pontuação de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos, objetivando avaliar o potencial individual de falar e entender em inglês. Os candidatos serão 
classificados de acordo com a pontuação obtida no teste. Os 04 (quatro) primeiros classificados serão contemplados 
com os vouchers para a realização gratuita do teste de proficiência TOEFL iBT. 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 O presente Edital poderá ser revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, por motivo de interesse 
público ou exigência legal, sem que isto implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza;  

6.2 Os testes escrito e oral (segunda e terceira fases) serão aplicados pela Assessoria Internacional da UFPI. 
6.3 Eventuais despesas para deslocamentos até a cidade dos testes serão de responsabilidade do próprio candidato. 
6.4 Para a utilização do voucher, o aluno deverá entrar no site do ETS: http://www.ets.org/toefl/ibt/register/. 
6.5 Os casos omissos e as situações não previstas serão analisados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, juntamente 

com a Assessoria Internacional da UFPI. 
6.6 Mais informações pelo e-mail pregsec@ufpi.edu.br e pelo telefone (86) 3215-5541. 
 

 

Prof. Dr. Raimundo Rosendo Prado Júnior 
Pró-Reitor de Ensino de Graduação em Exercício/UFPI 

http://www.ets.org/toefl/ibt/register/

