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Onde se lê: 

3.21 – Para finalizar a inscrição, o candidato deve enviar documento(s) de identidade com foto e CPF, 
digitalizado(s) frente e verso, em formato imagem (.jpg ou .png), para o e-mail 
documentos.proficiencia@gmail.com. 

Leia-se: 

3.21 – Após finalizar a inscrição no site da FUNDEP, o candidato deve acessar o site do CENEX-FALE-UFMG, em 
“Exames de Proficiência” >> “Enviar documentos” e seguir as instruções para upload de seu(s) documento(s) de 
identidade com foto e CPF, digitalizado(s) frente e verso, em formato imagem (.jpg ou .png). 

 

Onde se lê: 

5.8 – Cada resposta ao questionário será dada em local indicado e deve obedecer ao limite máximo de linhas 
sugerido no enunciado da questão. 

Leia-se: 

5.8 – Cada resposta ao questionário será dada em local indicado e há uma sugestão de número de linhas para 
cada resposta. 

 

Onde se lê: 

5.13 – Cada candidato deverá realizar a prova em computador próprio, equipado com microfone e com câmera 
e conectado à Internet.  

Leia-se: 

5.13 – Cada candidato deverá realizar a prova em computador próprio, equipado com microfone, com câmera e 
conectado à Internet, utilizando apenas 1 tela/monitor.  

 

Onde se lê: 

6.1.1 – ter à disposição um computador (desktop ou notebook) com webcam, microfone e dispositivo 
de áudio em funcionamento, ligado à Internet; 

Leia-se: 



6.1.1 – ter à disposição um computador (desktop ou notebook) com apenas 1 tela/monitor, com 
webcam, microfone e dispositivo de áudio em funcionamento, ligado à Internet; 

Onde se lê: 

6.1.4 – ter acesso a uma banda larga de, no mínimo, 1,5 Mbps, para garantir bom funcionamento da 
videoconferência e do questionário do Exame. 

Leia-se: 

6.1.4 – ter acesso a uma banda larga de, no mínimo, 5 Mbps para download e 1 Mbps para upload, para 
garantir o bom funcionamento da videoconferência e do questionário da prova. A responsabilidade por 
esse funcionamento da conexão no momento do exame é do candidato. 

 

Onde se lê: 

6.8 – Não será permitido o ingresso de candidato na sala virtual de Exame a partir de 10 minutos após o 
início da videoconferência.  

Leia-se: 

6.8 – Não será permitido o ingresso de candidato na videoconferência depois de 14:30, para o horário 
da tarde, ou depois de 9:30, para o horário da manhã. 

 

Onde se lê: 

7.1.1 – apresentar-se atrasado para a videoconferência para além dos 10 min de tolerância;  

Leia-se: 

7.1.1 – apresentar-se na videoconferência depois de 14:30, para o horário da tarde, ou depois de 9:30, 
para o horário da manhã;  

 

Onde se lê: 

7.1.2 – desconectar-se, por algum problema técnico, dos ambientes da prova (videoconferência e 
questionário);  

Leia-se: 

7.1.2 – desconectar-se, por algum problema técnico, do ambiente virtual de videoconferência, ou do 
ambiente do Moodle, ou ainda ficar sem sua imagem disponível para visualização pelo aplicador;  

 

Onde se lê: 

10.6.1 – por algum problema técnico, for desconectado do ambiente;  

Leia-se: 

10.6.1 – por algum problema técnico, do ambiente virtual de videoconferência, ou do ambiente do 
Moodle, ou ainda ficar sem sua imagem disponível para visualização pelo aplicador;  



Onde se lê: 

13.9 – Para o candidato cego ou com baixa visão, haverá uma conferência virtual exclusiva, na qual o 
aplicador será um especialista no idioma de testagem da prova.  

Leia-se: 

13.9 – Para o candidato cego ou com baixa visão, haverá uma conferência virtual exclusiva.  

 

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2020. 
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