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FACULDADE DE DIREITO – FDA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO – PPGD 
 

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

SELEÇÃO PPGD 2018 – 21 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Faculdade de Direito de Alagoas – FDA/UFAL 
Campus A.C. Simões, BR 104 - Norte, Km 97 - Tabuleiro do Martins 

CEP: 57072-970 - Maceió / AL. 

O Coordenador do Mestrado em Direito da Faculdade de Direito de Alagoas, no uso de 

suas atribuições legais, torna públicas as seguintes orientações para o exame de 

proficiência em língua estrangeira da Seleção 2018 do PPGD-UFAL (Edital nº 01/2018-

CPG/PROPEP/PPGD/UFAL): 

 

a) o exame iniciará às 14h do dia 27/11/2018, com duração máxima de 3 (três) horas; 

b) os candidatos devem se apresentar na Faculdade de Direito da UFAL (Campus A. C. 

Simões – Tabuleiro do Martins) com antecedência mínima de 40 minutos do horário de início 

do exame, para localizar a sala em que será realizada a prova; 

c) após o início das provas, é vedada qualquer comunicação entre os candidatos; 

d) os candidatos devem identificar-se na prova apenas com o número do CPF; 

e) as questões deverão ser respondidas em português e baseadas exclusivamente no 

texto; 

f) é obrigatória a utilização de caneta de cor azul ou preta; 

g) é permitido o uso de um dicionário impresso bilíngue ou monolíngue, não sendo 

permitida consulta a qualquer outra fonte, impressa ou digital; 

h) é proibido adentrar no recinto das provas portando arma de fogo ou aparelhos 

eletrônicos (celulares, smartphones, tablets, leitores digitais e/ou similares); 

i) quaisquer infrações às orientações supracitadas e às normas do edital implicarão a 

eliminação imediata do candidato e o recolhimento da prova. 

 

 Esclarece ainda que a correção das provas e atribuição de nota é de 

responsabilidade da Faculdade de Letras da UFAL (FALE). 

 Por fim, esclarece que, após a publicação do resultado preliminar, eventuais recursos 

devem ser dirigidos à FALE – sala dos Órgãos de Apoio, em horário comercial (das 9 às 12, 

das 14 às 17h), onde o candidato poderá ter acesso à prova. 

 
Prof. Dr. Andreas Joachim Krell 

Coordenador do Mestrado em Direito/PPGD 


