
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO 

COORDENADORIA DOS CURSOS LIVRES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O TESTE DE NIVELAMENTO - 1º SEMESTRE DE 2023 

NIVELAMENTO*  

*não é necessário para alunos que desejam iniciar o curso no 

nível 1.  

Para nível 1 inscreva-se direto no site no período de inscrição, 

conforme informado no edital de matrícula. 
 

Taxa de inscrição: R$ 20,00 (vinte reais)  

 

Documentos necessários para apresentar na secretaria para 

inscrição (não há necessidade de tirar cópias): 

 Formulário de inscrição preenchida 

 Documento de identidade com foto 

 Certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

histórico acadêmico ou diploma de ensino superior. 

 

 

Obs.:  

 

1. O candidato deve aguardar a divulgação do resultado do teste 

de nivelamento pelo site da Wix 

(www.clleufpa.wix.com/cursoslivres) e pela página do Facebook 

(Cursos Livres de Línguas Estrangeiras – Falem – Ufpa), no dia 

20/01/2022, a partir das 16h. 

 

2. Após o conhecimento do resultado, o candidato deve se 

matricular, no site da FADESP (www.fadesp.org.br) e no período 

informado pelo Edital de matrícula dos CLLE para o 1º semestre 

de 2023, no nível indicado (o teste de nivelamento não garante 

vaga nos cursos regulares). 

 

3.  Para o teste de de nivelamento online, o horário e o link de 

acesso para a participação na prova serão enviados ao e-mail 

informado pelo candidato após sua inscrição, em até 1 dia antes 

da aplicação. Para o teste de nivelamento presencial, as datas e 

horários estão informados no edital do teste de nivelamento 

divulgado. 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

INSTITUTO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO 

COORDENADORIA DOS CURSOS LIVRES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Recibo de Teste de Nivelamento 

 

 

Aluno(a): _______________________________________________________   

 

Modalidade: (   ) Presencial   (    ) Online           Língua:______________ Nível: _____ 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO (PARA SECRETARIA) 

 

 

NOME COMPLETO: ____________________________________________________________________________ 

 

 

RG: ____________________________  

 

 

TELEFONE (WHATSAPP): ________________________ 

 

E-MAIL: _________________________________________________ 

 

 

MODALIDADE: (   ) Presencial      (    ) Online 

 

 

LÍNGUA: _______________ 

 

 

NÍVEL: _______________ 

 

TAXA R$ 20,00 

Belém, ________ de janeiro de 2023.  

 

___________________________________ 

Assinatura de recebido da secretaria 

 

http://www.clleufpa.wix.com/cursoslivres
http://www.fadesp.org.br/

