
EDITAL nº 040,
de 24 de junho de 2020

APLICAÇÃO DA PROVA DE PROFICIÊNCIA
para o 1º semestre de 2020 – Cursos de Graduação

Referente às inscrições em junho de 2020

A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC, e a
Secretaria Acadêmica, no uso de suas atribuições 

TORNAM PÚBLICO 

que em conformidade com o Art.4º - § 4º, da Resolução nº 197, de 1º de dezembro de 2015, está
aberto o período para aplicação da Prova de Proficiência das inscrições deferidas no mês de junho
de 2020, conforme Edital nº032/2020 para os acadêmicos aptos a comprovarem o extraordinário
aproveitamento de estudos em disciplinas, de acordo com os itens abaixo especificados:

1. DATA PARA PAGAMENTO DO VALOR A SER RECOLHIDO:
De 01/07/2020 a 31/07/2020 

            
2. VALOR:

Correspondente ao número de créditos da disciplina, módulo, unidade de aprendizagem ou 
unidade educacional.

3. DATA DA PROVA:
A Prova de Proficiência será realizada nos meses de julho e agosto de 2020, conforme Edital
de graduação e disposto conforme alteração no Calendário Acadêmico/2020.

            * Edital com vigência de 01/07/2020 a 31/08/2020.

4. LOCAL: 
Via Portal,  com entrega do requerimento e cópia do boleto bancário pago na Central de
Atendimento, para que o documento seja protocolado e encaminhado conforme trâmites da
Resolução nº 197/2015.

OBS.: 1) Art.6º.  [...] 1º. O pagamento será realizado por  meio de boleto bancário,  com valor
integral, em parcela única e a vista.



2) Anexo modelo padrão para a prova de proficiência.

Lages, 24 de junho de 2020

                 Ivone Catarina Freitas Buratto                     Alexandre Tripoli Venção
                          Secretária Acadêmica                                Pró-Reitor de Ensino
                              Portaria nº098/18                                     Portaria nº095/18



Requerimento Prova de Proficiência (2ª etapa – com taxa) -  Resolução nº 197/2015 - CONSUNI
Coordenador(a) do Curso: ____________________________________________________________________
Nome do aluno: ______________________________________________________ RA: __________________
Do Curso de: _____________________________________________________ semestre: _________________
Endereço: _______________________________________________________, vem requerer:
Prova de Proficiência para Comprovação de Extraordinário Aproveitamento de Estudos – Cursos de Graduação
Disciplina/Módulo/Unidade  de  Aprendizagem  ou  Educacional:__________________________Código:
_____________________________ Semestre de ocorrência: ______________________________________

Composição da Banca Examinadora: Agenda de aplicação:
1. (presidente): Data: ______ / _____ /______
2. Local:
3. Horário:

Assin.: Colegiado do Curso:                                       Despachado em: _____ / _____ / _______

Assin.: de Ciência do Aluno:
Data: _____ / ______ / ______

Conferência e validação da Prova de Proficiência:
Assin. Coordenador do Curso:
Data: ______ / _____ / ______

Ata emitida pela Banca Examinadora
Parecer:

Conceito:
Aprovado
Reprovado Assinatura de Ciência do Aluno:

_______________________________

Data: ______ / ______ / _______
Assin.: Membros da Banca Examinadora:
1.
2.
3.
Data: _____ / ______ / _______

Recebimento da Secretaria Acadêmica
Data: ______ / ______ /_______                   Assin.: ____________________________________

Requerimento nº ________        Assinatura: ______________________________      Data: ____ / ____ / ______


