
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL 

CURSO DE GESTÃO AMBIENTAL BACHARELADO 

CHAMADA INTERNA PARA TESTE DE PROFICIÊNCIA 

TESTE DE PROFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

O CURSO DE GESTÃO AMBEINTAL BACHAREALDO  torna pública a abertura 

das inscrições para o Teste de Proficiência de Fundamentos de Informática, 

destinado aos alunos regularmente matriculados na disciplina FUNDAMENTOS DE 

INFORMÁTICA DO Curso de Gestão Ambiental Bacharelado da Universidade Federal de 

Pelotas.  

 

 

1.1 O edital para o teste de proficiência de Fundamentos de INFORMÁTICA destina-se 

aos alunos regularmente matriculados na disciplina FUNDAMENTOS DE 

INFORMÁTICA do Curso de Gestão Ambiental Bacharelado da Universidade Federal de 

Pelotas.  

 

1.2 O exame de proficiência será gerido pela professora responsável pela disciplina, nos 

termos deste  edital. 

 

1.3 Havendo dúvidas e necessitando de esclarecimentos, o interessado poderá entrar em 

contato com a  Secreataria do Curso de Gestão Ambiental Bacharelado através do email: 

gasecretaria.ufpel@gmail.com ou poderá dirigir-se à sala 203, de segunda a sexta –feira 

das 13:30 às 18:30. O telefone de contato com a secretaria é (53) 3229.2322. 

 

1.4 O teste de proficiência compreenderá prova prática que versará sobre o tema. 

 

1.5 Poderão inscrever-se os candidatos que desejarem obter dispensa na disciplina 

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA do currúiculo do Curso Gestão Ambiental 

Bacharelado da UFPel. 

 

 

 

2.1 A inscrição para a realização do teste de proficiência em Fundamentos de 

Informática deverá ser efetuada no período de 17 a 22 de abril de 2019, 

exclusivamente por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição 

disponível no Anexo 1 deste edital.  

 

2.2 O candidato deverá preencher e assinar todos os campos do Formulário de 

Inscrição  entregá-lo na secretaria do  curso no período de 17 a 22 de abril de 

2019, em horário estipulado no item 1.3 deste edital. 
 

 

2.3   A inscrição somente será confirmada e validada após o recebimento do formulário 

de inscrição entregue na secretaria. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2 DA INSCRIÇÃO 



2.3 O candidato deverá conferir, no dia 23 de abril de 2019, pelo site  

https://wp.ufpel.edu.br/ga/ ,na área notícias, se seu nome consta na lista de 

inscrições homologadas. 

 

2.4 Caso tenha cumprido os requisitos e as etapas de inscrição registradas neste 

Edital e seu nome não conste na lista dos inscritos, o candidato deverá contatar a 

secretaria, até as 16h do dia 23 de abril de 2019, munido de documento de 

identificação.  

 

 

2.5 Será desconsiderado o pedido de inscrição que estiver em desacordo com as 

disposições e instruções estabelecidas neste Edital. 

 

 

 

3.1 O teste de proficiência em Fundamentos de Informática objetiva:  

 

O teste compreenderá prova contendo, exercícios práticos de Internet, MSWord e 

MSExcel. E deverá contemplar a ementa da disciplina conforme Plano Pedagógico do 

Curso, anexo II.  

 

 

 

5.1 O teste de proficiência em Fundamentos de Informática será aplicado na 

Universidade Federal de Pelotas, no Laboratório de Informática do Curso de 

Gestão Ambeintal, no dia 29 de abril às 14:00, com duração de duas horas.  

 

5.2 O candidato deverá apresentar-se no local de realização das provas com 10 (dez) 

minutos de antecedência. Em hipótese alguma será permitida a entrada de 

candidato após o horário de início da prova (14horas). 

 

5.3 O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar, no momento da realização da 

prova, o documento de identidade original (com foto). 

 

 

5.4 Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de aplicação 

da prova sem autorização da professora responsável pela aplicação da prova.   

 

5.5 Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de realização das provas ao 

mesmo tempo. 

 

5.6 Local e horário da prova: 

 
ENDEREÇO HORÁRIO 
Lobaratório de Informática do Centro de Integração do Mercosul 
Rua Andrade Neves, 1324 – sala 05 
 

14 horas 

 

 

6.1 A prova terá o valor total igual a dez (10), sendo a nota mínima para aprovação 

no Teste de Proficiência em Informática estabelecida será 7,0 (sete). 

3 DOS OBJETIVOS E DA NATUREZA DO EXAME 

5 DA REALIZAÇÃO DO EXAME 

6 DO VALOR E DA CORREÇÃO DA PROVA 

http://www.ifsul.edu.br/
http://www.ifsul.edu.br/


 

 

6.2 A correção das provas será efetuada pela professora responsável pela disciplina. 

 

 

6.3 Eventuais recursos quanto às questões da prova poderão ser formalizados pelo 

candidato, mediante envio de e-mail, para o https://wp.ufpel.edu.br/ga/ 

gasecreataria.ufpel@gmail.com, até quarenta e oito horas após a divulgação dos 

resultados. 

 

 

7.1 Os resultados finais serão divulgados no site http://www.ifsul.edu.br, conforme 

cronograma simplificado. 

7.2 A emissão das discpensas para o aproveitamento da disciplina, contendo a 

NOTA do candidato no Exame de Proficiência de Leitura em Língua 

Estrangeira, será responsabilidade da professora responsável pela disciplina e 

aplicação do teste e pela coordenação do curso. 

 

 
Inscrições 17 a 22 de abril de 2019 

Conferência da Lista de Inscrições 
Homologadas 

23 de abril de 2019 

Publicação da Lista de Inscrições 
Homologadas 

23 de abril de 2019 – pós 17:00 

Aplicação do Teste de Proficiência em 
Fundamentos de Informática 

29 de abril de 2019 

Divulgação dos Resultados do Teste 02/05 
Encaminhamento de Recursos 03/05 

Divulgação dos Resultados Finais 07/05 

 

 

9.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Gestão 

Ambeintal bacharelado.  

 

 

Pelotas, 17 de abril de 2019. 

 

Profª Drª Rosaura Espírito Santo da Silva 

Professora responsável pela disciplina 

 

Prof Drº Cleiton Stigger Perleberg 

Coordenador do Curso de Gestão Ambiental - bacharelado 

7 DOS RESULTADOS 

8 CRONOGRAMA SIMPLIFICADO 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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ANEXO I  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

TESTE DE PROFICIÊNCIA EM INFORMÁTICA 

GESTÃO AMBIENTAL - BACHARELADO 

 

 

 

EU, _____________________________________________ (nome), aluno do curso de 

Gestão Ambiental bacharelado da UFPel venho solicitar inscrição no teste de 

proficiência em INFORMÁTICA para obter dispensa na disciplina 

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA em caso de aprovação. 

 

Estou ciente que a prova será aplicada dentro do período de 08 a 12 de abril de 

2019, no Laboratório de Informática do CIM.  

 

 

Assinatura do candidato: _____________________________ 

 

Data: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PARA SER PREENCHIDO PELA SECRETARIA DO COLEGIADO: 

 

Recebido por: __________________________  

 

Data da entrega do documento: ____________________ 

 

PARA ANÁLIS: 

AVALIAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO: 

 

(   ) HOMOLOGADO  (   ) NÃO HOMOLOGADO  

 

Assinatura do Coordenador do Curso: ____________________  

 

Data: ______________________ 

 



ANEXO II 

 

EMENTA DA DISCIPLINA: 

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA1 

 

Noções básicas sobre informática, computadores, seus componentes e sistemas, 

microinformática. Sistema operacional: noções gerais, recursos para o usuário, 

ferramentas. Principais aplicativos: processador de textos, planilha eletrônica e editor de 

apresentações. Noções básicas sobre a Internet e seus principais recursos. 

 

Bibliografia básica da disciplina:  

 

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. 8 ed. São Paulo: Pearson, 

2004. (BCP) 3 ex. 

MURDOCCA, Miles J. Introdução à arquitetura de computadores: Miles J. Murdocca, 

Vincent P. Heuring. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 512 p.  

NORTON, Peter. Introdução à informática. Makron Books. São Paulo, 1997. (BL) 

(BCP) 16 ex. 

 

 

 

                                                
1 Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Gestão Ambiental Bacharelado. 
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