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Niveaustufenbeschreibung Portugiesisch UNIcert®-Stufen Basis, I - IV 

 

 

UNIcert®-Basis  

 

Esse certificado de língua estrangeira atesta atesta a participação com êxito na formação universitária específica 

de línguas com base no sistema UNIcert® (primeiro escalão para o nível I) abrangendo cerca de xxx horas/aula 

(cerca de xxx de trabalho).  

 

O portador / A portadora deste certificado adquiriu – dependentemente da nota alcançada – os primeiros 

conhecimentos básicos que lhe permitem efectuar uma troca de informações directa e fácil em situações de 

rotina. Ele / Ela é capaz de compreender e de ler frases e expressões familiares e quotidianas relativas a temas 

gerais ou a temas relativos à sua área de estudo na língua estrangeira. O utilizador / A utilizadora desta língua 

estrangeira está apto/apta, na base de meios linguísticos simples, a expressar-se sobre alguns temas 

relacionados com áreas de prioridade imediata (p.ex. origem, formação, curso superior, família, meio 

circundante). Ele / Ela adquiriu também dentro deste espectro competências interculturais fundamentais. 

 

Esse certificado é credenciado pelo Grupo de Trabalho dos Centros de Línguas (AKS) como certificado 

preparatório do UNIcert® (primeiro escalão para o nível I segundo o sistema do UNIcert® de quatro níveis, do 

nível I ao nível IV). O objectivo de formação com base no sistema UNIcert® orienta-se pelo nível A2 "Waystage" 

do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da Europa. 

 

 

UNIcert® Nível I 

 

Esse certificado de língua estrangeira atesta a participação com êxito nos cursos universitários de língua do nível I 

UNIcert®, com aproximadamente xxx horas/aula (total aproximado de horas/aula em xxx). Quem obteve o 

certificado adquiriu conhecimentos básicos que podem ser aprofundados e permitem dominar algumas situações 

gerais, tanto no trabalho quanto nos estudos, usando a língua estrangeira. 

 

O portador / A portadora deste certificado tem compreensão auditiva e de leitura das principais informações 

referentes a temas cotidianos gerais e dos estudos. Ele / Ela está apto a se comunicar e se expressar, de forma 

escrita e oral, a respeito de temas de interesse geral, ou de sua vida pessoal e seus estudos, usando recursos 

básicos de expressão, estruturas gramaticais e um vocabulário simples. Ele / Ela está familiarizado com 

determinadas realidades interculturais. 

 

Esse certificado é credenciado pelo Grupo de Trabalho dos Centros de Línguas (AKS) como Certificado UNIcert® 

do nível I (segundo o sistema UNIcert® de quatro níveis, de I a IV). O objetivo visado pelo UNIcert®-Nível I tem 

como base o nível B1 "Threshold" do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da 

Europa. 

 

 



UNIcert® Nível II 

 

Esse certificado de língua estrangeira atesta a participação com êxito nos cursos universitários de língua do nível 

II UNIcert® com aproximadamente xxx horas/aula (total aproximado de horas/aula em xxx). Quem obteve esse 

certificado alcançou os conhecimentos lingüísticos exigidos para uma estadia de trabalho ou estudos em um país 

da língua alvo (nível inferior de mobilidade). 

 

O portador / A portadora deste certificado compreende as principais informações de textos cotidianos gerais e 

referentes ao trabalho e aos estudos, com vocabulário cotidiano e de temática específica limitada, p. ex. discursos 

e palestras, como também textos mais longos com um grau médio de dificuldade. Ele / Ela é capaz de se 

expressar apropriadamente, de forma escrita e oral, a respeito de uma variedade de temas culturais e específicos 

participando ativamente de discussões e usando, até certo ponto, estruturas complexas de frases e vocabulário 

técnico específico. 

 

Esse certificado é credenciado pelo Grupo de Trabalho dos Centros de Línguas (AKS) como Certificado UNIcert® 

do nível II (segundo o sistema UNIcert® de quatro níveis, de I a IV). O objetivo visado pelo UNIcert®-Nível II tem 

como base o nível B2 "Vantage" do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da 

Europa. 

 

 

UNIcert® Nível III – Língua de uso geral 

 

Esse certificado de língua estrangeira atesta a participação com êxito nos cursos universitários de língua do nível 

III UNIcert® com aproximadamente xxx horas/aula (total aproximado de horas/aula em xxx). Quem obteve esse 

certificado domina facilmente – dependendo da nota – os conhecimentos lingüísticos exigidos para uma estadia 

de trabalho ou de estudos em um país da língua alvo (nível de mobilidade recomendado). 

 

O portador / A portadora deste certificado possui conhecimentos lingüísticos referentes a temas profissionais e 

científicos em geral e habilidades em nível mais elevado, que permitem que se comunique sobre temas 

selecionados fazendo uso variado de recursos lingüísticos. Ele / Ela é capaz de compreender o vocabulário e a as 

estruturas de textos complexos e longos, de determinados temas gerais e profissionais, e textos falados originais 

mais longos e difíceis referentes ao trabalho, de captar informações explícitas e implícitas e também de apreender 

as informações necessárias de palestras mais longas. Ele / Ela é capaz de se expressar fluentemente e 

comunicando-se efetivamente, de forma escrita e oral, a respeito de determinados temas complexos de sua 

especialização, relevantes para estadias de trabalho e estudos no exterior, usando estruturas complexas e um 

amplo vocabulário geral e técnico, podendo apresentar sua opinião pessoal de forma coesa, lógica e em estilo 

apropriado.  

 

Esse certificado é credenciado pelo Grupo de Trabalho dos Centros de Línguas (AKS) como Certificado UNIcert® 

do nível III (segundo o sistema UNIcert® de quatro níveis, de I a IV). O objetivo visado pelo UNIcert®-Nível III tem 

como base o nível C1 "Effective Operational Proficiency" do Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas do Conselho da Europa. 

 

UNIcert® Nível IV – Língua de uso geral 

 

Esse certificado de língua estrangeira atesta a participação com êxito nos cursos universitários de língua do nível 

IV UNIcert® com aproximadamente xxx horas/aula (total aproximado de horas/aula em xxx).  

 



O portador / A portadora deste certificado possui conhecimentos lingüísticos referentes a temas profissionais e 

científicos em geral e habilidades em alto nível profissional, possuindo grande competência comunicativa na 

língua estrangeira para reagir correta, fluente e adequadamente em todas as situações gerais, bem como nos 

estudos, no trabalho e na sua área de especialização – praticamente como um falante nativo de formação 

acadêmica. Ele / Ela está muito bem familiarizado com características culturais específicas do país de destino, 

podendo se comunicar com membros da outra cultura facilmente e de forma espontânea. Ele / Ela é capaz de 

compreender o vocabulário e as estruturas de enunciados complexos da língua geral e técnica dos mais diversos 

temas, e textos originais falados, complexos e longos, de temática geral e técnica, identificando o tom e o grau de 

formalidade de um enunciado na língua estrangeira e estando também familiarizado com a terminologia e 

idiomática específicas de sua área de especialização. Ele / Ela é capaz de participar de conversas, discussões e 

debates difíceis e complexos, sem restrições lingüísticas, e de expor longamente e de forma diferenciada fatos e 

situações de todos os tipos, tanto por escrito quanto oralmente. Entre outros, ele / ela é capaz de apresentar 

fluentemente palestras sobre uma grande variedade de temas, estruturando seu conteúdo logicamente e com 

grande variedade de vocabulário e construção de frases e preparando-as para publicação, e de desenvolver sua 

opinião pessoal logicamente, expondo argumentos convincentes de forma diferenciada.  

 

Esse certificado é credenciado pelo Grupo de Trabalho dos Centros de Línguas (AKS) como Certificado UNIcert® 

do nível IV (segundo o sistema UNIcert® de quatro níveis, de I a IV). O objetivo visado pelo UNIcert®-Nível IV tem 

como base o nível C2 "Mastery" do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da 

Europa. 

 

 


