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Brasília-DF, 10 de setembro de 2021.

Magníficos(as) Reitores(as),
Prezados(as) Pró-Reitores de Graduação e de Pós-Graduação,
Prezados(as)
Assessores(as)/Diretores(as)/Coordenadores(as)
Internacionais,

de

Relações

Ao cumprimentá-los(las) cordialmente, tenho o prazer de informar que o GCUB está em
negociação com a Educational Testing Service (ETS) para ampliar o acesso de
estudantes, professores e técnicos de instituições associadas ao GCUB à prova de
proeficiência de língua inglesa TOEFL iBT Test.
Como é sabido, a Educational Testing Service (ETS), que desenvolve e administra o
exame TOEFL iBT, é uma organização dedicada à pesquisas e testes para
aprimoramento acadêmico e profissional, fornecendo soluções para instituições
educacionais, empresas, consultores acadêmicos e agências governamentais em mais
de 160 países ao redor do mundo.
Durante os últimos 12 meses, a ETS tem auxiliado a comunidade GCUB, oferecendo
treinamento sobre o TOEFL iBT para professores de inglês, bem como workshops com
ênfase nas habilidades do TOEFL para comunidade em geral. Mais de 6.000 membros
das universidades associadas ao GCUB (alunos, técnicos e professores) participaram
desses eventos. Essa colaboração tem permitido que ambas as organizações possam
promover esses serviços (veja a lista completa em anexo) para apoiar os alunos e
professores a alcançar seus objetivos de internacionalização.
Nos próximos meses, vislumbramos mais uma parceria com a ETS, qual
seja, descontos para a realização do TOEFL iBT. As tratativas preliminares
englobam o levantamento do número de estudantes, professores e técnicos das
universidades associadas com o interesse em realizar o exame.
Por essa razão, solicito, gentilmente, a sua colaboração para compartilhar com a sua
comunidade acadêmica o formulário, disponível no link a seguir, para que possa ser
feito um levantamento dos prováveis aplicantes.
Link do formulário: https://form.jotform.com/212524501231641
Por favor, encontrem a seguir algumas orientações a serem seguidas:
1. Orientações para o preenchimento do formulário:
A planilha deve ser divulgada pelos Setores de Relações Internacionais para os
estudantes, professores e técnicos das universidades associadas;
Por gentileza, observem que no formulário os interessados devem optar dentre as
duas opções de data para realização do exame: outubro-dezembro
2021 ou janeiro-março 2022.
2. Público-alvo:
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Estudantes de Graduação e de Pós-Graduação.
Professores.
Técnicos.
3. Prazo para preenchimento da planilha: 17 de setembro até às 17hrs.
Caso sejam necessários esclarecimentos adicionais, solicito a gentileza de enviar e-mail
para assistente.gcub@gmail.com.
Antecipadamente agradeço sua atenção e despeço-me com votos de um feliz fim de
semana.
Atenciosamente,

Professora Doutora Rossana Valéria de Souza e Silva
Diretora Executiva
Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras
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