
 
 

 
 
Prezados Coordenadores de Graduação, 
 
Como Coordenadora Geral do Programa Idiomas sem Fronteiras na UFG esta 
mensagem é para informá-los sobre duas ações do Programa e solicitar seu auxílio na 
divulgação bem como no incentivo à participação dos docentes, discentes e 
funcionários técnico-administrativos (TAs) da sua unidade.  
 
Ação 1 
 
Disponibilização de vagas para o teste TOEFL ITP (Test of English as a Foreign 
Language) para avaliar a proficiência de falantes não nativos em língua inglesa. 
 

 O teste tem um alto custo caso o candidato queira realizá-lo por conta própria; 

 Para docentes, discentes e TAs da UFG ele é gratuito;  

 O teste pode ser usado como comprovante de proficiência em seleções de 
programas de pós-graduação, de mobilidade internacional (cf. os editais) e 
também para os cursos presenciais gratuitos do Núcleo de Línguas da UFG; 

 O teste não reprova; avalia o nível de conhecimento do candidato nas 
habilidades de compreensão oral (listening), compreensão escrita (reading) e 
aspectos lexicais e estruturais contextualizados; 

 As inscrições são feitas online no site: <http://isfaluno.mec.gov.br/> 

 A UFG dispõe de um total de 970 testes, sendo que as inscrições podem ser 
realizadas apenas até o dia 06 de dezembro. O prazo para sua utilização é 
curto; os não utilizados serão devolvidos ao MEC; 

 As inscrições para o teste podem ser feitas no Módulo Aberto ou no Módulo 
Fechado (para mais informações, nossos contatos estão disponibilizados no 
final do documento).  

 
Ação 2 
 
Aulas presenciais gratuitas nos idiomas espanhol, francês, inglês e português língua 
estrangeira/adicional. 
 

 Os cursos têm foco na aprendizagem de línguas com propósitos específicos ou 
acadêmicos (ex. Produção oral: interações acadêmicas, Compreensão oral: 
palestras e aulas, Compreensão escrita: artigos científicos, Comunicação 
Intercultural);  

 Os cursos apresentam carga horária de 4 horas semanais, geralmente ofertados 
em 16 ou 32 horas; 

 As inscrições podem ser feitas nas várias ofertas ao longo do ano;  

 As aulas são ministradas na Regional Goiânia, no Campus Samambaia e no 
Campus Universitário; 



 
 

 
Cabe ressaltar a importância de tais oportunidades para alunos, professores e TAs da 
UFG, tendo em vista a execução das propostas de ações nos âmbitos de políticas 
linguísticas e de internacionalização da UFG.  
 
Conto com sua colaboração e estou à disposição para eventuais questões que possam 
ter. 
 
 
Nossos contatos:  
 
e-mail ufgnucliisf@gmail.com  
Cel./Whatsapp (62) 9 8106-3094 (TIM) 
Campus Samambaia, Faculdade de Letras  
Sala 83, bloco Bernardo Élis  
Horário de atendimento ao público: segunda-sexta - 8:00-12:00 e 13:00-17:00 
 
Atenciosamente,    
 

 
 
 

___________________________________________________ 
Prof. Dra. Eliane Carolina de Oliveira  

Coordenadora Geral 
Programa Idiomas sem Fronteiras – UFG 

ecaol2@gmail.com 
(62) 9 9968-6069 
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