Orientações para o Exame de Língua Inglesa
Pós-Graduação em Nutrição – UFPE 2019/20
Sobre a Inscrição
A inscrição e o pagamento no valor de 75,00 (setenta e cinco reais) devem ser realizados do dia 27
de setembro (após a divulgação das inscrições deferidas) a 01 de outubro de 2019, de uma das duas
formas possíveis:
1. ONLINE (preferencial): Através do site globeducar.org/testes/inscricao – o candidato deve
preencher o formulário online e fazer o pagamento via PagSeguro, por boleto bancário ou
cartão de crédito. Serão enviados dois e-mails: um de confirmação de inscrição e outro de
pagamento, que deverá ser impresso e apresentado no dia do exame – para pagamento em
boleto bancário, aceitaremos também o boleto pago; OU
2. Presencialmente: Na GlobEducar (ABA Aflitos, 3° piso - Av. Rosa e Silva, 1510) das 9h às 12h30
e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira – apenas em dinheiro. Será entregue um recibo de
pagamento, que deverá ser apresentado no dia do exame.
OBS: Para os dias 28 e 29 de setembro, sábado e domingo, apenas inscrições online serão
aceitas. Para os outros dias de inscrição os candidatos e candidatas devem escolher uma das
duas formas de pagamento possíveis para processar sua inscrição.

Sobre o Exame
DATA E HORÁRIO: 03 de outubro de 2019, das 9h às 11h;
LOCAL: Prédio do Programa de Pós-Graduação em Nutrição – UFPE – Campus Recife;
- O candidato deverá chegar com antecedência de 1 hora, ou seja, às 8 horas, ao Programa de Pós-Graduação

em Nutrição para a devida conferência da sua documentação de identificação (válida em território nacional,
com assinatura e foto de preferência recentes) - além da comprovação do pagamento (e-mail, recibo, ou
boleto pago);
- Será vetada a entrada do candidato que chegar atrasado ao local onde será aplicada a prova, ou seja, após às

9h.
- Durante a realização do exame, fica vedada a utilização de telefone celular, sob pena de invalidação

automática da prova do respectivo candidato. Também será desautorizada a utilização de qualquer tipo de
aparelho eletrônico;
- Fica proibida a utilização de quaisquer materiais de apoio (dicionário e afins), corretivos ou marcadores de

texto;
- Para a resolução das questões, os candidatos devem usar apenas caneta esferográfica azul ou preta e marcar

suas respostas exclusivamente na Folha de Respostas anexa à prova dentro do tempo estabelecido para o
teste. A mesma Folha de Respostas deve ser entregue para correção junto com exame e não poderá ser
destacada do caderno de prova. Respostas rasuradas não serão aceitas.
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