UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA

EDITAL DE DISPENSA DAS DISCIPLINAS DE INGLÊS TÉCNICO II E
INGLÊS TÉCNICO III PARA O 2º SEMESTRE DE 2017
O Diretor da Faculdade de Computação e Informática (FCI), no uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais, de acordo com o item 6.8.5. dos Projetos Pedagógicos dos
Cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, publica o presente Edital.
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Tendo em vista a possibilidade de serem os alunos dispensados de cursar as
disciplinas relacionadas à língua estrangeira, a Faculdade de Computação e Informática
reabre o Processo Seletivo Para Dispensa de Inglês Técnico II e de Inglês Técnico III
para o 2º semestre de 2017, tornando públicos a data, horário e local de realização das
provas escritas, bem como os detalhes sobre o processo de dispensa.
CAPÍTULO II – DO PROCESSO DE DISPENSA
Art. 2º Os alunos que pretenderem ser dispensados das disciplinas de Inglês Técnico II
e Inglês Técnico III no 2º semestre de 2017 deverão inscrever-se pela internet até o dia
07 de maio de 2017.
Parágrafo Primeiro. Os alunos que ainda não tiverem cumprido e não pretenderem
cursar a (s) referida (s) disciplina (s) devem, obrigatoriamente, inscrever-se neste
processo.
Parágrafo Segundo. Cada aluno só pode submeter-se à prova de proficiência para um
determinado nível uma única vez, de forma que os candidatos que já tiverem prestado
a prova para o nível pretendido por ocasião de edital anterior terão sua inscrição
indeferida.
Parágrafo Terceiro. Os alunos que já tenham sido reprovados na disciplina de Inglês
Técnico da qual pretendem ser dispensados estão impedidos de participar do Processo
Seletivo.
Parágrafo Quarto. A prova será aplicada no dia 11 de maio de 2017, nos seguintes
períodos: matutino, no horário das 12h15 às 13h45, e noturno, no horário das 16h55
às 18h25, devendo o aluno acessar, conforme a sua escolha, o respectivo site e
inscrever-se:
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Dispensa de Inglês Técnico II – Prova no horário 12h15 às 13h45:
http://www3.mackenzie.com.br/eventos/index.php?evento=3036

Dispensa de Inglês Técnico II – Prova no horário 16h55 às 18h25:
http://www3.mackenzie.com.br/eventos/index.php?evento=3037

Dispensa de Inglês Técnico III – Prova no horário 12h15 às 13h45:
http://www3.mackenzie.com.br/eventos/index.php?evento=3038

Dispensa de Inglês Técnico III – Prova no horário 16h55 às 18h25:
http://www3.mackenzie.com.br/eventos/index.php?evento=3039

Parágrafo Quinto. A relação contendo os nomes dos candidatos cujas inscrições forem
homologadas e as respectivas salas onde farão as provas será afixada no térreo do
Prédio 31.
Parágrafo Sexto. A ausência a esta prova implicará na impossibilidade de dispensa da
(s) matéria (s) em questão no 2º semestre de 2017.
Parágrafo Sétimo. A divulgação dos candidatos aprovados será feita no dia 17 de maio
de 2017.
Parágrafo Oitavo. Por se tratar de uma prova de proficiência, não haverá vista de
prova, e a lista de candidatos aprovados será definitiva.
CAPÍTULO III – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 3º A nota mínima para aprovação na prova escrita, com a finalidade de dispensa
das disciplinas de Inglês Técnico II e Inglês Técnico III, é 8,0 (oito).
Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 13 de abril de 2017.

PROF. DR. NIZAM OMAR
DIRETOR DA FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
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