Orientações para o Exame de Língua Inglesa
Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva – UFPE – 2017-18
Sobre a Inscrição
A inscrição e o pagamento no valor de 85,00 (oitenta e cinco reais) devem ser realizados pelos
candidatos e candidatas homologados, de uma das duas formas possíveis:
1. ONLINE

(preferencial):

Será

feita

de

11 a 17 de agosto, através do site
www.estudenaaba.com/testes/inscricao – o candidato deve preencher o formulário online
e fazer o pagamento via PagSeguro, por boleto bancário ou cartão de crédito. Serão enviados
dois e-mails: um de confirmação de inscrição e outro de pagamento. Este último deverá ser
impresso e apresentado no dia do exame – para pagamento em boleto bancário, aceitaremos
também o boleto pago; OU

2. PRESENCIALMENTE: Na GlobEduCar (ABA Aflitos, 3° piso - Av. Rosa e Silva, 1510) das 9h às 12h
e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira – apenas em dinheiro. Será entregue um recibo de
pagamento, que deverá ser apresentado no dia do exame.

Sobre o Exame
DATA E HORÁRIO: 21 de agosto de 2017, das 9h às 12h;
LOCAL: ABA Global Education – Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1510 – Aflitos;
- Os candidatos e candidatas devem chegar no local de realização das provas, no mínimo, com 30
minutos de antecedência do horário de início do teste, quando serão dadas as orientações
iniciais. Os candidatos e candidatas devem estar portando um documento de identidade válido
em território nacional, com assinatura e foto recentes, além da comprovação do pagamento do
teste (e-mail, recibo, ou boleto pago);
- Durante a realização do exame, fica proibida a utilização de telefone celular, sob pena de
invalidação automática da prova do respectivo candidato. Não será permitida a utilização de
qualquer tipo de aparelho eletrônico;
- Durante a realização da prova, os candidatos poderão utilizar um dicionário impresso para
consulta;
- Para a resolução das questões, deve-se usar apenas caneta esferográfica azul ou preta. Não será
permitido o uso de corretivos (liquid paper e semelhantes) na prova, sob pena de invalidação da
questão;
-

Os candidatos deverão marcar suas respostas exclusivamente na folha anexa à prova, que deve
ser entregue para correção junto com o teste. Respostas rasuradas não serão aceitas.
Av. Cons. Rosa e Silva, 1510 – Aflitos
81.34278820/8822/8823
testes@abaweb.org

