Aplicações do TOELF
Campus
1 Bélem
2 Tomé-Açu

Data
16/05/2019
17/05/2019
16/04/2017

Horário
13h30min
9h
9h

Vagas
11
10
11

Quem pode fazer?
- Aluno da UFRA (Graduação e Pós-Graduação);
- Servidor público da UFRA (Técnico-administrativo e professor da universidade).
Como fazer a inscrição para o TOELF?
O aluno deverá se inscrever via “IsF Aluno”. Para maiores informações, acesse
http://isfaluno.mec.gov.br/ .

Local:
Campus Belém – Pavilhão Sala de Aula – Sala 105 (próximo ao DSQV ou Ginásio).
Campus Tomé-Açu – Bloco IV

OBSERVAÇÃO PARA O DIA DA PROVA:
1. O candidato deve comparecer ao teste na data e locais informados no ato da inscrição com
pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência, portando apenas lápis, borracha,
comprovante de inscrição impresso e documento de identidade com foto, conforme
descrito este Edital.
2. Em nenhuma hipótese é permitida a entrada de candidatos nos locais de aplicação das
provas após o fechamento das portas.
3. O candidato somente pode realizar o teste no local indicado no ato da inscrição.
4. Uma vez na sala de realização do teste, o candidato deve: a) desfazer-se de aparelhos
celulares ou qualquer dispositivo eletrônico ou outros objetos proibidos; b) ouvir
atentamente as instruções dos fiscais; c) aguardar o recebimento do caderno de questões; d)
ler e ouvir com atenção as instruções; e) verificar, quando autorizado pelo fiscal, se há falhas
de impressão em seu caderno de questões; em caso positivo, solicitar ao fiscal a troca do
caderno.
5. São de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados na lista de presença e
na folha de respostas do teste.
6. O candidato deve assinar a lista de presença no início do teste.
7. Não são fornecidas folhas adicionais de respostas em razão de falha do candidato ou por
qualquer outro motivo.

8. O candidato deve permanecer no local do teste até a liberação por parte do fiscal aplicador.
9. Expirado o prazo para realização do teste, os fiscais solicitarão aos candidatos a interrupção
definitiva da execução do teste e a entrega da folha de respostas. O candidato que se recusar
a atender à solicitação terá seu teste automaticamente anulado.
10. O candidato somente pode iniciar o teste após autorização formal.
11.Durante a aplicação do teste, sob pena de eliminação do processo, o candidato NÃO
pode:
11.1. Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com outros candidatos;
11.2. Portar caneta, lapiseira, régua, estilete, corretor líquido, livros, manuais, impressos de
qualquer natureza, anotações e quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquina
calculadora, agenda eletrônica ou similares, telefone celular, smartphone, tablet, iPod®,
pendrive, leitor MP3 ou similares, gravador, relógio, fones de ouvido, alarme de qualquer.

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
1. O resultado dos testes estará disponível no endereço eletrônico
http://isfaluno.mec.gov.br/index/acesso/i/c. em até 45 (quarenta e cinco) dias após o
recebimento dos testes no escritório da MasterTest em São Paulo;
2. O score report oficial estará disponível em até 30 (trinta) dias da divulgação do resultado
eletrônico e será entregue no NucLi-IsF da própria IES, sem custo para o candidato;
3. Os candidatos que desejarem obter o diploma TOEFL ITP deverão solicitá-lo diretamente à
MasterTest, que poderá solicitar o pagamento de taxa definida pela própria empresa;
4. Em caso de desistência, não comparecimento ao exame ou desligamento compulsório, o
candidato será impedido de se submeter ao teste TOEFL ITP no âmbito do Programa IsF por
um período mínimo de 9 (nove) meses.

EM CASO DE DÚVIDAS NA REGRAS:
Acessar o site do Idiomas sem Fronteiras (IsF) e Edital 90/2017. (Lembramos que esse edital
é válido SOMENTE as regras. As datas não são válidas).

EM CASO DE DÚVIDAS
Entre em contato através do e-mail: isf@ufra.edu.br.

Belém, 10 de maio de 2019.
Coordenador do Idiomas sem Fronteiras – IsF/UFRA

