INSTRUÇÕES PARA PROVA DE NIVELAMENTO
Edital nº 042/2021
As provas de nivelamento para ingresso nos cursos de Espanhol Básico II e Inglês Básico II,
do Edital nº 042/2021, serão realizadas a distância, no seguinte endereço eletrônico:
https://cursoslivres.ifms.edu.br/.
Caso ainda não tenha cadastro no Moodle dos Cursos Livres do IFMS, primeiro, será
necessário criar sua conta. Para isso, clique em “Nova conta” abaixo de “Esqueceu o seu usuário ou
senha” na página inicial.

Preencha os seus dados conforme solicitados no formulário de inscrição, em seguida, você
receberá um e-mail de confirmação.
Caso já tenha cadastro na plataforma, basta inserir sua “Identificação de usuário” e “Senha”
para ter acesso à prova de nivelamento.
Após acessar a plataforma, localize, dentre as opções disponíveis, a seguinte sala:
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Clique em “Acesso” ou no nome da sala. Em seguida, será direcionado para a seguinte
página:
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Insira a “Chave de inscrição”, que será enviada para o e-mail que você cadastrou na Central
de Seleção, e clique em “Inscreva-me”.
Assim, você terá acesso à sala onde estarão disponíveis as provas de nivelamento. Leia,
atentamente, as orientações iniciais e selecione o idioma do curso para o qual se inscreveu.
Novamente, leia, com muita atenção, as instruções para a realização da prova de
nivelamento e clique em “Prova de Nivelamento – Inglês” ou “Prova de Nivelamento – Espanhol”,
conforme mostra a imagem abaixo:

ou

Em seguida, na página que se abrirá, clique em:
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ATENÇÃO: conforme descrito nas orientações, as provas possuem tempo de
duração. Por isso, organize-se de modo a conseguir responder às questões dentro do
prazo previsto.
Responda todas as questões disponíveis e, quando terminar e após conferir suas respostas,
clique em “Finalizar tentativa” e, em seguida, ao final da página que abrirá, clique em “Enviar tudo
e terminar”, conforme segue:

Após isso, na confirmação, novamente clique em “Enviar tudo e terminar”:

Depois da confirmação do envio das respostas, aparecerá a correção das questões e a nota
que você obteve. Nesse momento, você já saberá se foi aprovado ou não para ingresso nos cursos.
Fique atento(a) ao prazo para a realização do Nivelamento: conforme o Cronograma (Anexo
I), do Edital nº 042/2021, o período para a realização da prova de nivelamento é 07 e 08 de julho de
2021. Após essa data, as provas não estarão mais disponíveis.
O resultado do teste de nivelamento será divulgado, conforme previsto no Cronograma, no
dia 09 de julho de 2021.
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