Descrição Geral dos Níveis de Proficiência Linguística em Português
UNIcert®- Níveis Basis, I – IV
UNIcert®-Basis - Allgemeine Wissenschaftssprache / UNIcert®-Basis – Língua académica geral
Este certificado de língua estrangeira atesta a participação com aproveitamento nos cursos universitários de
língua UNIcert®-Basis (nível preliminar do Nível I), abrangendo cerca de xxx horas letivas (cerca de xxx carga
horária total). O/A titular deste certificado adquiriu – em função da nota alcançada – os primeiros conhecimentos
básicos que permitem efetuar uma troca de informações simples e direta em situações quotidianas.
É capaz de compreender, oralmente e/ou por escrito, frases e expressões muito frequentes relacionadas com
temas gerais e/ou com temas referentes à sua área de estudos. Consegue dar indicações e informações sobre
assuntos que dizem respeito à sua pessoa (por ex. nacionalidade, formação, curso superior, meio circundante),
usando estruturas linguísticas simples. Adquiriu, neste âmbito linguístico geral, conhecimentos socioculturais
básicos, bem como competências interculturais fundamentais.
Este certificado é credenciado pelo Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen – AKS (Grupo de Trabalho
dos Centros de Línguas Universitários) como Certificado UNIcert®-Basis (nível preliminar dos quatro níveis do
sistema de exames UNIcert® - de I a IV). O nível de referência do UNIcert®-Basis orienta-se pelo nível A2
"Waystage" do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da Europa.

UNIcert®-Stufe I - Allgemeine Wissenschaftssprache / UNIcert®-Nível I - Língua académica geral
Este certificado de língua estrangeira atesta a participação com aproveitamento nos cursos universitários de
língua UNIcert®-Nível I, com cerca de xxx horas letivas (cerca de xxx carga horária total). O/A titular deste
certificado - em função da nota alcançada - adquiriu conhecimentos básicos, que podem ser aprofundados, e que
permitem dominar algumas situações linguísticas quotidianas e/ou académicas, tanto no trabalho quanto nos
estudos, usando a língua-alvo.
É capaz de compreender, oralmente e/ou por escrito, as informações principais referentes a assuntos quotidianos
da vida académica e/ou a questões técnicas elementares. Está apto/a a se expressar e interagir, de forma escrita
e/ou oral, sobre temas de interesse geral e/ou da sua vida pessoal e académica, usando uma linguagem simples,
estruturas gramaticais básicas e vocabulário adequado. Está familiarizado/a com determinadas realidades
interculturais.
Esse certificado é credenciado pelo Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen – AKS (Grupo de Trabalho
dos Centros de Línguas Universitários) como Certificado UNIcert®-Nível I (segundo o sistema de exames UNIcert®

de quatro níveis - de I a IV -, incluindo o nível preliminar). O nível de referência do UNIcert® - Nível I orienta-se
pelo nível B1 "Threshold" do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da Europa.

UNIcert®-Stufe II - Allgemeine Wissenschaftssprache / UNIcert®-Nível II – Língua académica geral
Este certificado de língua estrangeira atesta a participação com aproveitamento nos cursos universitários de
língua UNIcert®-Nível II, com cerca xxx horas letivas (cerca de xxx carga horária total). O/A titular deste certificado
- em função da nota alcançada - alcançou os requisitos linguísticos fundamentais para uma estada de trabalho
e/ou de estudos num país da língua-alvo (nível de proficiência mínimo recomendado para a mobilidade).
É capaz de compreender as ideias principais em textos informativos e/ou científicos com uma área vocabular de
uso corrente, bem como alguns textos de temática mais específica, relacionados com a sua área de trabalho
e/ou de estudos, p.ex. discursos e palestras, como também textos mais longos com um grau médio de
dificuldade. É capaz de se expressar adequadamente, de forma escrita e/ou oral, a respeito de uma variedade
de temas culturais e/ou técnicos, participar ativamente em determinadas conversações, usando, até certo ponto,
estruturas frásicas complexas e vocabulário técnico. Adquiriu, neste âmbito linguístico geral, conhecimentos
socioculturais e competências interculturais.
Este certificado é credenciado pelo Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen – AKS (Grupo de Trabalho
dos Centros de Línguas Universitários) como Certificado UNIcert®-Nível II (segundo o sistema de exames
UNIcert® de quatro níveis, de I a IV, incluindo o nível preliminar). O nível de referência do UNIcert® -Nível II
orienta-se pelo nível B2 "Vantage" do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da
Europa.

UNIcert®-Stufe II – Fachsprache / UNIcert®-Nível II - Língua para fins específicos
Este certificado de língua estrangeira atesta a participação com aproveitamento nos cursos universitários de
língua UNIcert®-Nível II, com cerca xxx horas letivas (cerca de xxx carga horária total). O/A titular deste certificado
- em função da nota alcançada - alcançou os requisitos linguísticos fundamentais para uma estada de trabalho
e/ou de estudos num país da língua-alvo (nível de proficiência mínimo recomendado para a mobildade).
É capaz de compreender as ideias principais em textos informativos e/ou científicos com uma área vocabular de
uso corrente, bem como alguns textos de temática mais específica relacionados com a sua área de trabalho e/ou
de estudos, p.ex. discursos e palestras, como também textos mais longos com um grau médio de dificuldade. É
capaz de se expressar adequadamente, de forma escrita e/ou oral, a respeito de uma variedade de temas
culturais e/ou técnicos, participar ativamente em determinadas conversações, usando, até certo ponto, estruturas
frásicas complexas e vocabulário técnico. Adquiriu, neste âmbito linguístico geral, conhecimentos socioculturais
e competências interculturais.
Facultativo: Domina o vocabulário básico, bem como as estruturas necessárias relacionadas com a área xxx e/ou
com os campos temáticos xxx, e adquiriu os conhecimentos e as competências técnico-linguísticas exigidas.
Este certificado é credenciado pelo Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen – AKS (Grupo de Trabalho
dos Centros de Línguas Universitários) como Certificado UNIcert®-Nível II (segundo o sistema de exames
UNIcert® de quatro níveis, de I a IV, incluindo o nível preliminar). O nível de referência do UNIcert® -Nível II
orienta-se pelo nível B2 "Vantage" do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da
Europa.

UNIcert®-Stufe III - Allgemeine Wissenschaftssprache / UNIcert®-Nível III – Língua académica geral
Este certificado de língua estrangeira atesta a participação com aproveitamento nos cursos universitários de
língua UNIcert®-Nível III, com cerca de xxx horas letivas (cerca de xxx carga horária total). O/A titular deste
certificado - em função da nota alcançada - domina facilmente os requisitos linguísticos exigidos para uma estada
de trabalho e/ou de estudos num país da língua-alvo (nível de proficiência recomendado para a mobilidade).
Possui competências e conhecimentos linguísticos de nível mais elevado sobre temas científicos em geral e/ou
profissionais, que permitem a comunicação em áreas selecionadas, fazendo uso variado de recursos linguísticos.
É capaz de compreender o vocabulário e as estruturas de textos complexos e longos sobre determinados temas
de ordem geral, científica e profissional, bem como textos orais autênticos mais longos e difíceis referentes ao
trabalho, de reconhecer significados explícitos e implícitos e ainda de selecionar as informações necessárias em
exposições orais mais longas. É capaz de se expressar e interagir fluentemente e com eficácia, de forma escrita
e/ou oral, a respeito de questões pontuais complexas da sua área de especialização, pertinentes para estadas de
trabalho e/ou de estudos no estrangeiro, usando estruturas linguísticas de nível mais avançado e um amplo
vocabulário geral e/ou técnico, podendo apresentar a sua opinião de forma coesa, lógica e em estilo apropriado. É
capaz de aplicar bem os conhecimentos socioculturais adquiridos e de interagir com naturalidade e exatidão em
contextos interculturais.
Este certificado é credenciado pelo Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen – AKS (Grupo de Trabalho
dos Centros de Línguas Universitários) como Certificado UNIcert®-Nível III (segundo o sistema de exames
UNIcert® de quatro níveis, de I a IV, incluindo o nível preliminar). O nível de referência do UNIcert® -Nível III
orienta-se pelo nível C1 "Effective Operational Proficiency" do Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas do Conselho da Europa.

UNIcert®-Stufe III – Fachsprache / UNIcert®-Nível III – Língua para fins específicos
Este certificado de língua estrangeira atesta a participação com aproveitamento nos cursos universitários de
língua UNIcert®-Nível III, com cerca de xxx horas letivas (cerca de xxx carga horária total). O/A titular deste
certificado - em função da nota alcançada - domina facilmente os requisitos linguísticos exigidos para uma estada
de trabalho e/ou de estudos num país da língua-alvo (nível de proficiência recomendado para a mobilidade).
Possui competências e conhecimentos linguísticos de nível mais elevado sobre temas científicos em geral e/ou
técnicos que permitem a comunicação em áreas selecionadas, fazendo uso variado de recursos linguísticos. É
capaz de compreender o vocabulário e as estruturas de textos complexos e longos sobre determinados temas de
ordem geral, científica e/ou técnica, bem como de selecionar as informações necessárias em palestras técnicas
mais longas e ainda de reconhecer significados explícitos e implícitos. É capaz de se expressar e interagir
fluentemente e com eficácia, de forma escrita e/ou oral, a respeito de questões pontuais complexas da sua área
de especialização, pertinentes para estadas de trabalho e/ou de estudos no estrangeiro, usando estruturas
linguísticas de nível mais avançado e um amplo vocabulário geral e/ou técnico, podendo apresentar a sua opinião
de forma coesa, lógica e em estilo apropriado. É capaz de aplicar bem os conhecimentos socioculturais adquiridos
e de interagir com naturalidade e exatidão em contextos interculturais.
Facultativo: Domina o vocabulário e as estruturas necessárias relacionadas com a área xxx e/ou com os campos
temáticos xxx, e adquiriu os conhecimentos e as competências técnico-linguísticas exigidas.

Este certificado é credenciado pelo Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen – AKS (Grupo de Trabalho
dos Centros de Línguas Universitários) como Certificado UNIcert®-Nível III (segundo o sistema de exames
UNIcert® de quatro níveis, de I a IV, incluindo o nível preliminar). O nível de referência do UNIcert® -Nível III
orienta-se pelo nível C1 "Effective Operational Proficiency" do Quadro Europeu Comum de Referência para as
Línguas do Conselho da Europa.

UNIcert®-Stufe IV - Allgemeine Wissenschaftssprache / UNIcert®-Nível IV – Língua académica geral
Este certificado de língua estrangeira atesta a participação com aproveitamento nos cursos universitários de
língua UNIcert®-Nível IV, com cerca de xxx horas letivas (cerca de xxx carga horária total).
O/A titular deste certificado possui competências e conhecimentos linguísticos referentes a temas gerais e/ou
específicos a um nível elevado. Tem grande competência comunicativa na língua estrangeira para poder interagir
correta, fluente e adequadamente em todas as situações correntes, bem como na vida académica, no trabalho e
na sua área de especialização – de acordo com as exigências e o âmbito das profissões com formação
académica, e nos estilo e registo linguísticos necessários para o efeito.
Está muito bem familiarizado com as características culturais específicas do país de destino, podendo comunicar
com membros da outra cultura facilmente e de forma espontânea. É capaz de compreender o vocabulário e as
estruturas de enunciados complexos e exigentes da língua geral, científica e/ou técnica nos mais diversos temas,
bem como textos orais autênticos, complexos e longos, de temática geral e/ou técnica, identificando o tom e o
grau de formalidade de um enunciado na língua estrangeira, e está igualmente familiarizado com a terminologia e
a idiomática específicas da sua área de especialização. É capaz de participar em conversas, discussões e
debates exigentes e complexos, sem restrições linguísticas, e de expor longamente e de forma diferenciada, por
escrito e/ou oralmente, questões de todos os tipos. É capaz de apresentar fluentemente, e estruturar logicamente,
exposições orais sobre uma grande variedade de temas, fazendo uso de um vasto repertório lexical e de uma
sintaxe complexa, bem como de as preparar para publicação, e de desenvolver coerentemente a sua opinião,
expondo argumentos convincentes de forma diferenciada. Os seus conhecimentos socioculturais permitem-lhe
fazer uma avaliação sólida de situações em contextos interculturais, bem como desempenhar com eficácia o
papel de mediador.
Este certificado é credenciado pelo Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen – AKS (Grupo de Trabalho
dos Centros de Línguas Universitários) como Certificado UNIcert®-Nível IV (segundo o sistema de exames
UNIcert® de quatro níveis, de I a IV, incluindo o nível preliminar). O nível de referência do UNIcert® -Nível IV
orienta-se pelo nível C2 "Mastery" do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da
Europa.

UNIcert®-Stufe IV – Fachsprache / UNIcert® Nível IV – Língua para fins específicos
Este certificado de língua estrangeira atesta a participação com aproveitamento nos cursos universitários de
língua UNIcert®-Nível IV, com cerca de xxx horas letivas (cerca de xxx carga horária total).
O/A titular deste certificado possui competências e conhecimentos linguísticos referentes a temas gerais e/ou
específicos a um nível elevado. Tem grande competência comunicativa na língua estrangeira para poder interagir
correta, fluente e adequadamente em todas as situações correntes, bem como na vida académica, no trabalho e
na sua área de especialização – de acordo com as exigências e o âmbito das profissões com formação
académica, e ainda nos nível, estilo e registo linguísticos expectáveis e necessários para o efeito.

Está muito bem familiarizado com as características culturais específicas do país de destino, podendo comunicar
com membros da outra cultura facilmente e de forma espontânea. É capaz de compreender o vocabulário e as
estruturas de enunciados complexos e exigentes da língua geral, científica e/ou técnica dos mais diversos temas,
bem como textos orais autênticos, complexos e longos, de temática geral e/ou técnica, identificando o tom e o
grau de formalidade de um enunciado na língua estrangeira, e está igualmente familiarizado com a terminologia e
a idiomática específicas da sua área de especialização. É capaz de participar em conversas, discussões e
debates difíceis e complexos, sem restrições linguísticas, e de expor longamente e de forma diferenciada, por
escrito e/ou oralmente, questões de todos os tipos. É capaz de apresentar fluentemente, e estruturar logicamente,
exposições orais sobre diversos temas gerais e/ou técnicos específicos, fazendo uso de um vasto repertório
lexical e de uma sintaxe complexa, bem como de as preparar para publicação, e de desenvolver coerentemente a
sua opinião, expondo argumentos convincentes de forma diferenciada. Os seus conhecimentos socioculturais
permitem-lhe fazer uma avaliação sólida de situações em contextos interculturais, bem como desempenhar com
eficácia o papel de mediador.
Facultativo: Domina o vocabulário e as estruturas necessárias relacionadas com a área xxx e/ou com os campos
temáticos xxx, e adquiriu os conhecimentos e as competências técnico-linguísticas exigidas.
Este certificado é credenciado pelo Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen – AKS (Grupo de Trabalho
dos Centros de Línguas Universitários) como Certificado UNIcert®-Nível IV (segundo o sistema de exames
UNIcert® de quatro níveis, de I a IV, incluindo o nível preliminar). O nível de referência do UNIcert® -Nível IV
orienta-se pelo nível C2 "Mastery" do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas do Conselho da
Europa.

