Orientações para os alunos em regime de Ausência Autorizada (AA) inscritos para o Exame de Proficiência
em Língua Portuguesa (1214R-01) em 2020/1.
Datas do exame:
24/10 - Grupo A (manhã – 10h-12h)
24/10 - Grupo B (tarde – 13h30-15h30)
07/11 - Grupo C (manhã – 10h-12h)
Importante:
1. A seleção dos alunos para dia e hora de prova será feita por ordem alfabética.
2. O estudante receberá por e-mail (@edu.pucrs.br) informações sobre a data, hora e local de
realização da prova. O estudante que não puder realizar a prova na data ou hora que lhe foi
designada poderá solicitar alteração para outra data e/ou hora oferecidas até uma semana antes
do dia de sua prova mediante e-mail para a Secretaria da Escola de Humanidades justificando a
troca.
3. A realização do Exame de Proficiência dependerá de decreto municipal vigente no período
previsto para as provas. Caso o decreto vigente em 10/10 (duas semanas antes da data da prova
do primeiro grupo) não permita atividades presenciais em instituições de ensino do caráter do
Exame de Proficiência, por conta do tempo hábil para a sua organização, AS PROVAS SERÃO
SUSPENSAS e os alunos permanecerão em regime de Ausência Autorizada (AA).
4. Caso as provas sejam suspensas, os alunos formandos em 2020/2 deverão entrar em contato com a
secretaria da Escola de Humanidades.
5. A suspensão do Exame de Proficiência em Língua Portuguesa 2020-2 não será revogada mesmo
havendo um novo decreto no período de 11/10 a 23/10 que permita atividades presenciais do
caráter do Exame em instituições de ensino.
6. Horário das provas: manhã, das 10h às 12h; tarde, das 13h30 às 15h30.
7. Estudantes com necessidades especiais devem seguir as orientações que constam no manual
http://www.pucrs.br/humanidades/exames-de-proficiencia/
8. Os estudantes deverão comparecer ao local do exame com 30 minutos de antecedência. A
temperatura de cada estudante será aferida na porta do prédio. Estudantes com temperatura
corporal acima de 37,8°C serão impedidos de realizar a prova.
9. Os estudantes e os monitores deverão usar máscara durante todo o tempo em que permanecerem
no local da prova. Será permitida a remoção da máscara apenas para o consumo de água.
10. Para evitarem-se aglomerações, recomenda-se que o estudante não venha acompanhado.
11. Formato da prova no semestre 2020/2: 05 questões objetivas e uma redação (2 horas de prova).
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