A Universidade dos Açores é um Centro Acreditado para a Realização de Exames da ETS® (CTAS),
nomeadamente para a realização do exame TOEFL iBT® (Teste de Inglês como Língua Estrangeira).
O local de exame situa‐se na Sala 1 dos SVTIC no campus de Ponta Delgada.
O exame TOEFL iBT® é o exame de inglês aceite e reconhecido por mais entidades em todo o
mundo. Para falantes não nativos de inglês, o exame TOEFL iBT® é obrigatório para quem pretenda
candidatar‐se a cursos superiores lecionados em inglês em universidades de todo o mundo. Os
resultados deste exame têm correspondência com os níveis do Quadro Europeu Comum de
Referência para Línguas (A1, A2, B1, B2, C1, C2).* O exame TOEFL iBT® avalia a proficiência do
candidato no domínio das quatro competências (ler, ouvir, escrever e falar). Não é um exame de
aprovar ou reprovar, pois cada instituição ou entidade é que define a classificação mínima. Não há
um limite para o número de vezes que cada candidato pode realizar este exame.
Quem é que aceita os resultados do exame TOEFL iBT®?
 10.000 universidades em 150 países preferem o exame TOEFL iBT® para seriar os
candidatos;
 Serviços de imigração no Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e outros países usam os
resultados do exame TOEFL iBT® para concederem vistos de residência e trabalho;
 Serviços e entidades licenciadoras na área da saúde usam os resultados do exame TOEFL
iBT® para efeitos de certificação;
 Entidades governamentais e privadas usam os resultados do exame TOEFL iBT® para
atribuir bolsas e outros apoios financeiros;
 Empresas e entidades governamentais usam os resultados do exame TOEFL iBT® para
selecionar os candidatos a estágio ou emprego, bem como para avaliar a proficiência
linguística em inglês dos seus funcionários.
Quem é que deve realizar o exame TOEFL iBT®?
 Estudantes que pretendem candidatar‐se a cursos superiores lecionados em inglês em
universidades de todo o mundo;
 Profissionais e candidatos a emprego que queiram comprovar a sua proficiência em inglês;
 Estudantes que pretendem candidatar‐se a bolsas, outros apoios financeiros e estágios;
 Enfermeiros e outros profissionais que procuram obter certificação no estrangeiro;
 Candidatos a vistos de residência e trabalho;
 Candidatos a programas Erasmus.
A inscrição prévia no exame TOEFL iBT® é obrigatória e efetuada online:
https://www.ets.org/pt/toefl/ibt/register/

Informações e recursos:
https://www.ets.org/pt/toefl/
Para mais informação sobre o exame TOEFL iBT® na Universidade dos Açores, favor contactar:
toefl@uac.pt

*Common European Framework of Reference (CEFR) cut scores for the TOEFL iBT® test:
CEFR level
C1
B2
B1
A2

Reading (0–30)
24
18
4
n/a

Listening (0–30)
22
17
9
n/a

Speaking (0–30)
25
20
16
10

Writing (0–30)
24
17
13
7

Total (0–120)
95
72
42
n/a

https://www.ets.org/research/policy_research_reports/publications/report/2015/jvgf
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