Aos Coordenadores do programa Ciência sem Fronteiras

INFORMAÇÕES A RESPEITO DO TESTE ONLINE DE ITALIANO
O Instituto Italiano de Cultura oferecerá um teste online para os candidatos
que necessitarem atestar o nível de proficiência em italiano para participação
no programa “Ciência sem Fronteiras”. Solicitamos o apoio dos
coordenadores do programa no sentido de disponibilizar uma sala provida de
computador com acesso à Internet para o número de candidatos inscritos e de
acompanhar presencialmente, ou através de supervisores, a realização da
prova em sua universidade.
1. Datas de realização do teste: 15 e 16 de março 2012
Cada
coordenador
deverá
informar
pelo
e-mail
coordenador@cienciasemfronteiras.gov.br o endereço para a realização
da prova em sua universidade, horário e a(s) data(s) de preferência.
2. Prazo para inscrição: 09/03/2012
3. Como serão realizadas as inscrições?
A inscrição será efetuada através do formulário disponível no link abaixo
http://www2.classics.unibo.it/exame/iscrizione.php
è Prazo para inscrição: 09/03/2012
4. Taxa de inscrição
Para realizar o teste é necessario pagar uma taxa de inscrição, cujo valor é de
R$ 190,00 (cento e noventa Reais).
O valor deverá ser depositado no ato da inscrição na seguinte conta:
Beneficiário:
Consolato Generale d’Italia - IICSP
Banco:
Santander
Agência
4793
Conta:
13-002159-2
CNPJ:
03.986.832/0001-17
è É indispensável que no depósito sejam indicados o nome e o
sobrenome do candidato que realizará o exame. Na ausência destes dados
não poderemos aceitar a inscrição.
Candidatos que já realizaram a prova junto a um Instituto Italiano, mas
que não alcançaram o nível de 50%, poderão refazer o teste na
modalidade online sem necessidade de pagar novamente a taxa de
inscrição.

1

5. Documentação a ser enviada ao Instituto
O candidato deverá enviar por e-mail ao Instituto um arquivo PDF do
formulário de inscrição preenchido.
Para criar o arquivo, depois de clicar em “ENVIAR”, clicar em “IMPRIMIR
O FORMULÁRIO” que aparece no alto da página. Na janela com as opções
da impressora escolher a opção para salvar em PDF (as opções dependem da
impressora em uso).
Juntamente com a cópia em PDF do formulário o candidato deverá anexar o
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no formato PDF ou outro
formato legível.
Endereço para onde enviar o email: esami.iicsanpaolo@esteri.it
Atenção: apenas serão aceitas inscrições com todos os campos preenchidos,
acompanhadas do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
6. Confirmação da inscrição
Os candidatos com inscrições válidas receberão por e-mail:
• atestado de inscrição;
• informação sobre data, horário e local do teste online;
• instruções sobre as modalidades de realização do teste.
7. Como vai funcionar o teste?
A. Cada
coordenador
deverá
informar
pelo
e-mail
coordenador@cienciasemfronteiras.gov.br o endereço para a
realização da prova em sua universidade, horário e a(s) data(s) de
preferência.
B. Os alunos serão orientados por e-mail a fazerem a inscrição para o teste
através de comunicados que vão aparecer no site do programa Ciência
sem Fronteiras e dos Institutos Italianos de Cultura, até o dia 09 de
março, como indicado nos pontos 3-4-5 acima.
C. O coordenador receberá um e-mail contendo:
a. a lista dos alunos inscritos na universidade para o teste;
b. um nome de usuário e uma senha para acesso ao teste, que será
válida apenas para o dia 15 ou 16 de março, e serão únicos para
todos os candidatos da instituição;
c. um arquivo PDF com as instruções para a realização do teste,
que deverá ser impresso para cada um dos candidatos.
D. No dia da realização das provas, o supervisor deverá checar a
documentação dos candidatos de acordo com a lista enviada pelo
Istituto Italiano e solicitar a assinatura dos participantes na mesma
lista.
E. Logo depois, distribuirá a folha com as instruções de realização do
teste, previamente impressa, e dará o tempo suficiente para que todos as
leiam e as compreendam.
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F. O teste é realizado totalmente de forma online. O supervisor solicitará
aos candidatos acessar o site da plataforma para realizar o teste e logo
depois inserir o nome do usuário e a senha nos campos indicados.
G. Depois de acessar o sistema, o candidato deverá inserir suas
informações pessoais para identificar-se. Uma vez preenchidos todos os
dados, aparecerá uma janela: clicar “ENTER”. Para iniciar o teste, será
necessário clicar no ícone da caneta e da folha de papel.
H. Haverá uma outra tela com alguns lembretes. Clicar em “INICIAR”. A
partir desse momento começa a contagem regressiva do tempo total
(1h40) para responder às questões e escrever a redação.
I. Uma vez finalizado o teste, clicar em “ENVIAR” e depois “SAIR”.
J. Cada candidato receberá uma mensagem de confirmação, na qual
constarão os seus dados pessoais, por isso é muito importante inserir o
e-mail corretamente.
K. Os resultados serão fornecidos por e-mail até o dia 23 de março.
8. Em que consiste o teste?
O teste avalia o grau de conhecimento da língua italiana dentro dos primeiros
quatro níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as línguas
estrangeiras: A1 (básico 1), A2 (básico 2), B1 (intermediário 1) e B2
(intermediário 2).
Consiste de 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os níveis de
conhecimento, e de uma redação com até 180 palavras.
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