TERMO DE CIÊNCIA, RESPONSABILIDADE E ISENÇÃO
Termo para realização da prova de proficiência dos programas de Pós-Graduação da UFPE

Nome
RG

CPF

Eu, acima identificado(a), declaro, para os devidos fins, que segui todos os passos do “Manual
para Aplicação de Prova de Proficiência de Língua Estrangeira na Modalidade Remota pela
Coordenação de Línguas e Interculturalidade (Cling) da Diretoria de Relações Internacionais
(DRI)” e que meu computador e conexão de internet atendem a todas as necessidades exigidas
para a realização e administração remota da Prova de Proficiência em Língua Estrangeira na
versão digital do Programa de Pós-Graduação abaixo especificado:

Programa de
Pós- Graduação
Edital (nº e data)
Declaro também que possuo uma conta do aplicativo Zoom, um sistema externo e fora da
responsabilidade da Diretoria de Relações Internacionais e do supracitado Programa de PósGraduação e da UFPE. Declaro também me inteirar sobre o uso da plataforma Exam.net, sendo
responsável pelo seu uso e interface para realização do certame, um sistema externo e fora da
responsabilidade da Diretoria de Relações Internacionais e do supracitado Programa de PósGraduação e da UFPE.
Doravante, está isenta a Diretoria de Relações Internacionais, o supracitado Programa de PósGraduação e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) de qualquer responsabilidade por
qualquer intercorrência que interfira na execução do teste, como por exemplo (mas não
somente), travamento do computador, não funcionamento da webcam, queda da conexão da
internet, conflito dos softwares externos, não acesso aos aplicativos.
Declaro ter lido o Manual do Candidato e me comprometo seguir todas as orientações constantes
no documento em tela, não sendo permitida a alegação de desconhecimento de qualquer regra
lá presente.
Declaro que participarei da Sessão de Treinamento e Orientação nas datas indicadas conforme
Edital, com o objetivo de dirimir dúvidas e simular uso dos aplicativos.
Tenho ciência das minhas responsabilidades enquanto candidato(a) para realização do respectivo
exame, das suas regras gerais e normativas, sobretudo quanto às fraudes, isentando a Diretoria
de Relações Internacionais, o supracitado Programa de Pós-Graduação e a UFPE de qualquer
responsabilidade civil, administrativa, dano emergente, cessante ou imaterial.

Local / Data
Assinatura

