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Edital DRI 17/2013 – TOEFL 

 
 
Dispõe sobre a candidatura de alunos de 
graduação da Universidade Federal Fluminense 
para isençao de pagamento no exame TOEFL IBT 
através do voucher Embaixador Edwin Morgan.  

 
 
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI), no âmbito do Programa Institucional de 
Internacionalização, torna público o edital de candidatura de alunos da Universidade Federal 
Fluminense para isençao de pagamento no exame TOEFL IBT através do voucher Embaixador 
Edwin Morgan.  
 

 
1. OBJETIVO 
 

Possibilitar a 5 (cinco) alunos de graduaçao da UFF a oportunidade de realizar o 
exame de proficiência da língua inglesa, TOEFL IBT, gratuitamente.  
 
2. REQUISITOS,  INSCRIÇÃO E CRONOGRAMA 
 
2.1. Requisitos: 

 
1) ser aluno de graduação da UFF , preferencialmente em uma das áreas prioritárias 

do  programa Ciência Sem Fronteiras; 
2) Não estar com a matrícula trancada 
3) ter nacionalidade brasileira; 
4) apresentar bom desempenho acadêmico; 
5) ter integralizado, no máximo, 80% da carga horária do seu curso; 
6) ter obtido nota no ENEM igual ao superior a 600 pontos, em exame realizado a 

partir de 2009; 
7) ter conhecimento prévio de língua inglesa, suficiente para realização do exame. 

 
2.2.  INSCRIÇÃO 
 
A inscrição será realizada através do preenchimento do formulário de inscrição (anexo1) e a entrega 
dos seguintes documentos: 

Comprovante de conhecimento da língua inglesa; 
Comprovante de nota no ENEM. 
 
Obs: serão aceitas inscriçoes por procuraçao 
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Local de inscrição: 
Diretoria de Relações Internacionais (Prédio da Reitoria: Rua Miguel de Frias, nº 09 – 

7º andar). 
Período e horário: 19 e 25 de setembro de 2013 das 10:00 às 17:00. 

 
3. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  
 

A seleção será feita pela DRI a partir dos seguintes critérios: desempenho acadêmico 
do candidato, conhecimento de lingua inglesa e a nota do ENEM. 

Após a seleçao, é responsabilidade do aluno o cadastro do no site ETS até o dia 
01/10/2013. 
 
 
4. CRONOGRAMA DAS ETAPAS REGULAMENTADAS PELA UFF  
 

Período Etapa Responsável Local 

19 a 
25/09/2013 

Inscrição na DRI candidato Rua Miguel de Frias, nº 9 – 
7º andar 

25 e 
26/09/2013 

Seleção dos 
candidatos 

DRI  

26/09/2013, 
após as 18h 

Resultado final no 
site da DRI 
 

DRI www.aai.uff.br 

Até dia 
01/10/2013  

Cadastro no site 
da ETS 

Aluno http://www.ets.org/pt/toefl/ 

 
5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

1) a comunicação direta com o aluno será feita por e-mail, para o endereço 
eletrônico informado no formulário de inscrição. É  responsabilidade do aluno a 
indicação correta de seu endereço eletrônico;  
 

2) informações, resultados e possíveis alterações de cronograma sobre o processo 
seletivo serão divulgados no site da Diretoria de Relações Internacionais 
www.aai.uff.br. Caberá ao aluno acompanhar a divulgação da informações no site 
da DRI durante todo o processo de seleção. 

 
3) O ato de inscrição implica o reconhecimento e aceitação, pelo candidato, de todas 

as condições previstas neste Edital. 
 

6. CASOS OMISSOS 
  
 Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Relações Internacionais. 
 

Profa. Lívia Reis 
Diretoria de Relações Internacionais 

http://www.aai.uff.br/
http://www.aai.uff.br/


FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Edital 17/2013 – Voucher Embaixador Edwin Morgan para o TOEFL IBT 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

Gênero:                                                                    Identidade: 

Órgão Emissor:                                                                        CPF: 

Endereço: 

Telefones para contato:                                                  Data de Nascimento:           /          / 

E-mail: 

 

DADOS ACADÊMICOS 

Curso: 

Localidade:                                                                            CR: 

Nota ENEM:                                                               Matrícula UFF: 

 

DADOS COMPLEMENTARES 

Já fez inscrição para alguma chamada do Ciência sem Fronteiras? 

Se sim, qual (is)? 

Pretende se inscrever em alguma chamada do Ciência sem Fronteiras? 

Se sim, qual (is)? 

 

Declaro que todas as informações acima são verídicas, 

Assinatura:  

 

 



 

 

 

 

CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS ENTREGUES 

 

Documentos para todas as modalidades 

Formulário de inscrição preenchido 

Comprovante de conhecimento de língua inglesa. 

Comprovante de nota do ENEM. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprovante de entrega da inscrição no Edital n° 17/2013 - Voucher Embaixador Edwin 

Morgan para o TOEFL IBT 

 

 

 

Inscrição n°: ________________ 

 

Recebido por: _____________________________________   Data: _____________________ 

 


