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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

Rua Aprigio Veloso, 882, - Bairro Universitario, Campina Grande/PB, CEP 58429-900 
Telefone: (83) 2101-1689 - E-mail: internacional@setor.ufcg.edu.br - h�p://aai.ufcg.edu.br 

  

TERMO ADITIVO

Processo nº 23096.011127/2022-51

  

EDITAL Nº 04/2022/AAI/ISF/PRPG/UFCG
PROCESSO SELETIVO DE SERVIDORES E DISCENTES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA TOEFL ITP

TERMO ADITIVO I

 

A Assessoria para Assuntos Internacionais da Universidade Federal de Campina Grande (AAI-UFCG), em
parceria com a Rede Andifes IsF-UFCG e a PRPG-UFCG, no uso de suas atribuições legais, torna público o
Termo Adi�vo I, referente ao Edital nº 04/2022/AAI/ISF/PRPG/UFCG, trazendo o disposto a seguir:

 

Onde se lê:

1. DA CHAMADA

A Assessoria para Assuntos Internacionais da Universidade Federal de Campina Grande (AAI-UFCG), em
parceria com as Coordenações Administra�va e Pedagógica da Rede Andifes Idiomas sem Fronteiras (IsF)
na UFCG e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPG) da UFCG, no uso de suas atribuições legais,
e considerando a necessidade de  promover a ampliação das ações de internacionalização no âmbito da
UFCG, conforme meta estabelecida no Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) 2020-2024, por meio
do fomento à promoção de exames de proficiência reconhecidos por universidades estrangeiras como
ação estratégica para a internacionalização da Ins�tuição, torna público o Edital nº 01/2022/AAI/UFCG,
que trata da seleção de membros da comunidade acadêmica para a realização de testes de proficiência
em língua inglesa.

 

Leia-se:

1. DA CHAMADA

A Assessoria para Assuntos Internacionais da Universidade Federal de Campina Grande (AAI-UFCG), em
parceria com as Coordenações Administra�va e Pedagógica da Rede Andifes Idiomas sem Fronteiras (IsF)
na UFCG e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPG) da UFCG, no uso de suas atribuições legais,
e considerando a necessidade de  promover a ampliação das ações de internacionalização no âmbito da
UFCG, conforme meta estabelecida no Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) 2020-2024, por meio
do fomento à promoção de exames de proficiência reconhecidos por universidades estrangeiras como
ação estratégica para a internacionalização da Ins�tuição, torna público o Edital nº
04/2022/AAI/ISF/PRPG/UFCG, que trata da seleção de membros da comunidade acadêmica para a
realização de testes de proficiência em língua inglesa.

 

Onde se lê:
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5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 A solicitação de inscrição deverá ser encaminhada à Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI),
por meio de processo eletrônico cadastrado no SEI pelo próprio interessado.

5.2 A formalização da solicitação de inscrição deverá cumprir os seguintes passos:

TIPO DO PROCESSO → Assessoria para Assuntos Internacionais – Exame de Proficiência

ESPECIFICAÇÃO → Edital nº 04/2022/AAI/UFCG

INTERESSADO → Selecionar nome de servidor da UFCG ou discente de Programa de Pós-Graduação da
UFCG ou discente de graduação vinculado à Rede Andifes IsF-UFCG

NÍVEL DE ACESSO → Restrito

INSERIR DOCUMENTO → Formulário de Inscrição Teste Toefl

ANEXAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO COMO DOCUMENTO EXTERNO:

Docentes e Técnicos-Administra�vos da UFCG: comprovante de matrícula a�va em Programa de Pós-
Graduação reconhecido pela CAPES; Histórico Acadêmico da Graduação e da Pós-Graduação; e
comprovante de proficiência em inglês emi�do pela UFCG ou outra ins�tuição, pública ou privada, com
especificação da nota ob�da, tendo sido a proficiência realizada no período de 2020 até a presente data;

Discentes de Programa de Pós-Graduação da UFCG: comprovante de matrícula a�va em Programa de Pós-
Graduação da UFCG; Histórico Acadêmico da Graduação e da Pós-Graduação; e comprovante de
proficiência em inglês emi�do pela UFCG ou outra ins�tuição, pública ou privada, com especificação da
nota ob�da, tendo sido a proficiência realizada no período de 2020 até a presente data;

Discentes de Graduação da UFCG: comprovante de matrícula a�va em curso de graduação da UFCG;
Histórico Acadêmico da Graduação; comprovante de vínculo com a Rede Andifes IsF-UFCG; e
comprovante de proficiência em inglês emi�do pela UFCG ou outra ins�tuição, pública ou privada, com
especificação da nota ob�da, tendo sido a proficiência realizada no período de 2020 até a presente data.

ENVIAR PROCESSO → Encaminhamento do processo eletrônico à AAI, assinado eletronicamente pelo
candidato.

 

Leia-se:

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 A solicitação de inscrição deverá ser encaminhada à Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI),
por meio de processo eletrônico cadastrado no SEI pelo próprio interessado.

5.2 A formalização da solicitação de inscrição deverá cumprir os seguintes passos:

TIPO DO PROCESSO → Assessoria para Assuntos Internacionais – Exame de Proficiência

ESPECIFICAÇÃO → Edital nº 04/2022/AAI/UFCG

INTERESSADO → Selecionar nome de servidor da UFCG ou discente de Programa de Pós-Graduação da
UFCG ou discente de graduação vinculado à Rede Andifes IsF-UFCG

NÍVEL DE ACESSO → Restrito

INSERIR DOCUMENTO → Formulário de Inscrição Teste Toefl

ANEXAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO COMO DOCUMENTO EXTERNO:

Docentes e Técnicos-Administra�vos da UFCG: comprovante de matrícula a�va em Programa de Pós-
Graduação reconhecido pela CAPES e Histórico Acadêmico da Graduação e da Pós-Graduação;

Discentes de Programa de Pós-Graduação da UFCG: comprovante de matrícula a�va em Programa de Pós-
Graduação da UFCG e Histórico Acadêmico da Graduação e da Pós-Graduação;

Discentes de Graduação da UFCG: comprovante de matrícula a�va em curso de graduação da UFCG e
Histórico Acadêmico da Graduação.
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Atenção: Caso os candidatos tenham comprovante de proficiência em inglês emi�do pela UFCG ou por
outra ins�tuição, pública ou privada, com especificação da nota ob�da e que tenha sido realizada no
período de 2020 até a presente data, este deverá ser anexado ao processo como documento externo
(item não obrigatório, mas considerado como critério de desempate.

ENVIAR PROCESSO → Encaminhamento do processo eletrônico à AAI, assinado eletronicamente pelo
candidato.

 

 

 

(assinado eletronicamente)
Profa. Dra. Verônica Macário de Oliveira
Assessora para Assuntos Internacionais

Coordenadora Administra�va da Rede Andifes IsF na UFCG
 

(assinado eletronicamente)
Profa. Dra. Josilene Pinheiro-Mariz

Coordenadora Pedagógico-Geral da Rede Andifes IsF na UFCG
 

(assinado eletronicamente)
Prof. Dr. Mário Eduardo Rangel Moreira Cavalcan� Mata

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por VERONICA MACARIO DE OLIVEIRA MOTTA, ASSESSOR
INTERNACIONAL, em 06/04/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 8º, caput, da Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIO EDUARDO RANGEL MOREIRA CAVALCANTI MATA,
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, em 06/04/2022, às 15:15, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSILENE PINHEIRO MARIZ, PROFESSOR 3 GRAU, em
06/04/2022, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 8º, caput, da
Portaria SEI nº 002, de 25 de outubro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcg.edu.br/auten�cidade,
informando o código verificador 2256750 e o código CRC 40DE51DC.
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