
 
 

 

Centro de Ciências Agroveterinárias – Campus III – UDESC  

Av. Luiz de Camões, 2090 – Conta Dinheiro – Lages – SC 

 

 

EDITAL N0 069/2020/CAV  
  

Determina procedimentos para efetivação de 

inscrições e aplicação de exame, de 

Proficiência em Língua Portuguesa, a alunos 

regulares, estrangeiros, dos Programas de 

Pós-Graduação do CAV. 

  

O DIRETOR GERAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS, no uso de suas 

atribuições, considerando o Regimento Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu da UDESC,  
  

R E S O L V E:  
  

Art. 10  Abrir inscrições para exame de proficiência em língua portuguesa aos alunos 
regulares, estrangeiros, dos Programas de Pós-Graduação do CAV/UDESC. 
Parágrafo Único – Os alunos discriminados no caput deste artigo, que forem 
nativos de países cujo idioma oficial é o português, estão dispensados de 
realizarem o exame. 

    
Art. 20  Estabelecer que o nível do exame de Proficiência em Língua Portuguesa será 

de compreensão e redação de texto. 
    
Art. 30  Estabelecer que as inscrições deverão ser efetivadas, via internet, no endereço 

eletrônico https://www.cav.udesc.br/?idFormulario=231, a partir das 00:00h do 
dia 20/11/2020 até às 23:59h do dia 29/11/2020. 

    
Art. 40  Designar a Professora Kaciane Michelotto Pimentel como responsável pela 

elaboração do exame de proficiência em língua portuguesa e correção das 
respectivas provas. 

    
Art. 50  Designar a Técnica Melissa Pierdoná e a Professora Mari Lucia Campos como 

responsáveis pela aplicação do exame. 
    
Art. 60  Estabelecer, para a realização do exame, o dia 01/12/2020, das 14:00h às 

16:00h. 
  
Art. 70 Estabelecer a Sala 201, do prédio do curso de graduação em Agronomia, como 

local de realização do exame. 
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Art. 80  Estabelecer que os resultados do exame estarão disponíveis, em até 10 (dez) dias 
úteis após a sua respectiva aplicação, no Sistema Acadêmico SIGA  (endereço 
eletrônico: www.siga.udesc.br), aos alunos regulares do Programa de Pós-
graduação em Ciência do Solo, e no endereço eletrônico 
https://www.udesc.br/cav/secretariadeposgraduacao/conceitos, aos alunos 
regulares dos demais Programas de Pós-graduação.  

    
Art. 90 Publique-se para conhecimento dos interessados.  
  

Lages, SC, 13 de novembro de 2020. 

 

 

__________________________ 
Clovis Eliseu Gewehr 

Diretor Geral – CAV/UDESC  
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