
 

                                

 1 

EDITAL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 2019-1  

Nº 023/2019 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Autônoma 
de Direito – FADISP torna público o edital de proficiência em língua 
estrangeira 2019-1, nº 00_/2019. 
  
1. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 23/04/2019 (terça-feira) 
a 02/05/2019 (quinta-feira), das 09h às 18h, na Central de 
Atendimento ao Aluno, localizada na Rua João Moura, 313, Pinheiros, 
São Paulo-SP, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
I - formulário de inscrição preenchido e assinado;  
II - documento comprobatório de matrícula no Semestre em curso e de 
estar quites com as obrigações financeiras; 
III – comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 
100,00 (cem reais), pagável na FADISP, em dinheiro ou cheque; 
 
2. As provas serão de Espanhol, Inglês, Francês e Italiano, com 
atribuição de nota 0,0 (zero) a 10 (dez), de caráter eliminatório para notas 
abaixo de 7,0 (sete). 
2.1 Não será permitido o uso de qualquer tipo de dicionário.  
 
3. A prova de proficiência em língua estrangeira será realizada nas 
dependências da FADISP (Rua João Moura, 313), no dia 03/05/2019 
(sexta-feira), nos seguintes horários: 
a) 16h00 – Inglês;  
b) 17h30 – Espanhol; 
c) 19h00 – Italiano;  
d) 20h30 – Francês;  
 
4. O resultado final será publicado no Mural da FADISP (e no website 
www.fadisp.com.br) no dia 06/05/2019 (segunda-feira).  

 
São Paulo, 23 de abril de 2019. 

 
 
 

Giselda M.F.N. Hironaka 
Coordenadora Titular do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
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FICHA DE INSCRIÇÃO:  (      ) Doutorando  (      ) Mestrando 
  
1. DADOS PESSOAIS  
 
Nome: ____________________________________________________   
  
RG (nº / órgão emissor): ____________ CPF: _____________________   
  
Endereço:__________________________________________________  
   
Nº__________Apto.__________Bloco__________Bairro:____________ 
  
CEP:___________Cidade:_____________________________UF:____ 
  
E-MAIL: ___________________________________________________ 
  
Tel.: (Res.) ____________(Com.) ____________(Celular) ___________  
  
 
2. Opção de língua estrangeira:  
(   ) Espanhol  (   ) Inglês   (   ) Francês  (   ) Italiano  
  
 
São Paulo, ____ de _______________ de 2019.  
  
  
____________________________  
Assinatura do(a) aluno(a) 

 


