Teste TOEFL na cidade de Petrolina (Pernambuco - Brasil)
Respostas para Perguntas Frequentes (FAQ)
Lendo este documento até o final, provavelmente suas dúvidas serão sanadas. Se por
acaso ainda houverem dúvidas depois da leitura, por favor faça contato!

1. O Que é TOEFL?
TOEFL é uma sigla em inglês que significa "Teste de Inglês como Língua Estrangeira".
TOEFL = "Test Of English as Foreign Language".
2. Qual a finalidade do teste?
Certificar o nível de habilidade da pessoa para ler, escrever, ouvir e falar o idioma. Atestar
a proficiência em língua inglesa da pessoa interessada.
3. Por que as pessoas desejam fazer o teste?
É requisito para realizar intercâmbio em Universidades, Institutos de Tecnologia,
Empresas e outras instituições de relevância internacional.
4. Quais as Universidades, Institutos de Tecnologia, Empresas e outras instituições
que aceitam o TOEFL?
O TOEFL é o teste de inglês com maior acreditação no planeta. Diversas instituições em
mais de 130 países aceitam o TOEFL como certificado de proficiência em língua inglesa.
5. Quem pode realizar o teste?
Qualquer pessoa interessada em obter a certificação.
6. Qual o procedimento para realizar a inscrição?
Tem que entrar no website da ETS http://www.ets.org/pt/toefl e seguir os procedimentos
de inscrição.
7. Quando é o teste?
Cada centro autorizado tem um calendário de datas para realização do teste.
Acesse o endereço http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/tclists/IBT_b.html e verifique
as datas para o centro em Petrolina ou cidade mais próxima.
Muitas datas são dinâmicas, ou seja, vão surgindo novas datas conforme a demanda de
pessoas interessadas em fazer o teste é identificada.
No primeiro dia útil após as datas que aparecem no site da ETS o interessado poderá
verificar que novas datas devem aparecer, possibilitando fazer inscrições.
Programas como o “Ciência sem Fronteiras” que geram uma demanda contínua de
interessados faz com que o centro em Petrolina ofereça o teste do TOEFL em várias datas
ao longo do ano.
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8. Paga para fazer o teste?
Sim. A inscrição custa US$215 (duzentos e quinze dólares norte-americanos).
É possível pagar via cartão de crédito o valor equivalente em moeda brasileira (Reais R$).
9. Onde é possível fazer o teste? Tem na cidade de Petrolina?
Existem mais de 9000 centros autorizados para aplicação do TOEFL espalhados pelo
planeta.
Petrolina tem um centro autorizado que funciona no IF Sertão-PE, Reitoria.
Endereço: Instituto Federal do Sertão Pernambucano - Reitoria
Rua Aristarco Lopes, 240 - Centro - Petrolina - PE - Brasil
CEP: 56.302-100 | Telefone: (87) 2101-2350
Ponto de referência: Em frente a igreja Matriz e ao lado da Fundação Nilo Coelho.
Teve início de funcionamento em 2012.
Contatos: toefl@ifsertao-pe.edu.br.
10. Como chegar na cidade de Petrolina?
Avião: Petrolina tem um aeroporto internacional, com voos diários para várias partes do
Brasil. Veja aqui: http://www.edestinos.com.br/passagens-aereas/Brasil/Petrolina
Ônibus: Petrolina tem rodoviária com linhas diárias para diversas partes do Brasil. Uma
busca na Web ajuda a identificar as linhas de ônibus.
11. Hotéis ou pousadas
O local do teste do TOEFL fica a 8km do centro. E não há o trânsito caótico das grandes
cidades, portanto, o melhor local para se hospedar é no centro ou próximo (raio de 1,5km).
Veja se encontra aqui uma opção que lhe atenda: https://www.google.com/hotels/?
gl=BR#search;l=Petrolina,+Brazil;q=hoteis+petrolina
12. Locomoção na cidade
O local do teste do TOEFL fica no centro da cidade.
O transporte público (ônibus) é reduzido aos finais de semana, a passagem custa R$2,50
(ano de 2013).
Mototáxi é um serviço ágil e custa no máximo R$10 (ano de 2013) do centro até o local
dos testes.
Táxi tem uma boa oferta, e custa no máximo R$40 (ano de 2013) do centro até o local dos
testes.
Uma viagem de mototaxi dos bairros até o centro da cidade leva em torno de 10 à 20
minutos.
13. Refeições (ano de 2013)
Uma refeição (almoço ou jantar) pode variar de R$6,oo (pf = prato feito) até R$50'oo ou
mais (a la carte). A comida por peso tradicional shopping da cidade (denominado River
Shopping) custa em média R$25 por quilo.
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14. Mais informação sobre petrolina
Aqui: http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrolina
15. É importante saber sobre o centro autorizado:
- apenas aplica o teste.
- não elabora, corrige ou transmite as notas do teste.
- não faz ou recebe qualquer valor de inscrição.
- não dá desconto, ou isenção de qualquer valor.
- o centro autorizado faz o papel social de oferecer ao interessado um local de teste mais
próximo da localidade onde reside. No passado o interessado precisava se deslocar para
uma capital (menor distância de Petrolina é 550km) para fazer o teste.
16. Sobre o teste do TOEFL no centro em Petrolina
Modalidade do teste: é na modalidade IBT (Internet Based Test) o que significa que o teste
é feito no computador, especificamente configurado para realização do teste.
Vagas: o centro dispõe de 10 vagas por teste. Quando as vagas são preenchidas, outra data
é aberta para atender mais candidatos interessados.
Duração: o teste dura entre 3 e 4 horas e tem um intervalo de 10 minutos para que o
candidato possa sair da sala para se alimentar.
Lanche: Nem sempre a cantina do local está disponível. Muitos candidatos trazem algo
para comer (biscoito, fruta, suco) no intervalo de 10 minutos.
Regras: telefone celular (ou dispositivo de comunicação congênere) deve ser desligado. O
candidato recebe papel para rascunho e caneta. Dentro da sala é permitido consumir água
engarrafada, qualquer outro item de alimentação é proibido.
Documento de identificação: é obrigatório a apresentação de qualquer documento de
identidade (Por exemplo: RG, Carteira de motorista, Passaporte, ou Carteira de Trabalho)
com foto.
17. Mais informação sobre o TOEFL?
Acesse aqui: http://www.ets.org/pt/toefl
18. Divulgação para melhorar o serviço
Não se esqueçam de divulgar essa informação, pois assim poderemos oferecer um melhor
nível de serviço.
19. Palavras finais
Sejam bem-vindos e desde sempre desejamos sucesso no teste.
We must be a global civilization, with a global vision because all the global
strengths and weaknesses are reaching us daily.
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