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LEIA ATENTAMENTE O TERMO DE COMPROMISSO.
1. A data das provas escritas do exame escolhido será realizada na data descrita no formulário – DATA
INTRANSFERÍVEL.
2. A data da prova de Speaking (oral) é marcada aleatoriamente dentro de um período de datas de cada
exame - período previamente determinado pela Universidade de Cambridge - e NÃO poderá ser alterada.
Em caso de não comparecimento na data e horário determinados para essa prova, o candidato somente
terá a opção de uma segunda data mediante disponibilidade de examinadores, em horário e data definidos
pelo centro BR001 e com o pagamento do valor de 1/5 da taxa de inscrição do valor integral do exame.
3. A Universidade de Cambridge enviará somente por E-MAIL a confirmação da inscrição (Confirmation
of Entry) com as datas, locais e horários das provas. Esse documento deverá ser impresso pelo candidato
e apresentado em todas as provas. Caso seus dados estejam incorretos, entrar em contato imediatamente
com o Departamento de Exames do centro BR001 por e-mail exames@culturabh.com.br ou por telefone
(31) 3264-2500.
4. Em caso de não recebimento da confirmação de inscrição enviada pela Universidade de Cambridge até
a data determinada nessa ficha (ver tabela de datas), o candidato deve entrar em contato com o
Departamento de Exames do centro BR001 via e-mail exames@culturabh.com.br. É de inteira
responsabilidade do candidato entrar em contato caso não receba sua confirmação, assim como verificar
se o e-mail confirmado na ficha de inscrição não está sendo redirecionado para a lixeira da sua conta de
e-mail como SPAM. A Cultura Inglesa não se responsabilizará pelo não comparecimento de qualquer
candidato que não entrar em contato caso não receba o e-mail de confirmação. Sugerimos não utilizar email UOL devido ao seu mecanismo anti-spam.
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5. O número mínimo para realização de qualquer exame é de 10 (DEZ) candidatos. Caso não haja esse
número mínimo, o centro BR001 entrará em contato com o candidato, que poderá optar por fazer a prova
em outro local ou receber o reembolso do valor pago. O contato com o candidato será feito apenas após o
término das inscrições, quando é possível verificar o número exato de candidatos inscritos.
6. Não haverá reembolso do valor pago pela inscrição de nenhum exame.

7. Candidatos sem a confirmação da inscrição impressa e sem documento com foto original não serão
admitidos às salas de exames. Os documentos com fotos aceitos pela Universidade de Cambridge são:
carteira de identidade, passaporte, carteira de habilitação ou de trabalho. Certidões de nascimento e
outras carteiras não são aceitas.
8. Telefones celulares e quaisquer outros aparelhos eletrônicos serão recolhidos no início da prova e
devolvidos somente após a última prova da tarde, sem acesso aos mesmos durante os intervalos.
Orientamos NÃO levar os aparelhos caso não concorde com esses procedimentos. Na sala de exame é
permitido apenas lápis, borracha, caneta, estojo pequeno, água em garrafa plástica, medicamentos,
documento de identidade e Confirmation of Entry.
9. Os candidatos deverão chegar com antecedência para as provas. Candidatos atrasados só serão
admitidos com autorização do Supervisor dos Exames no local, desde que estejam de acordo com o
regulamento estabelecido por Cambridge English Language Assessment.
10. Os intervalos entre as provas são curtos, podendo não haver prazo suficiente para almoço.
Recomenda-se levar lanche, que ficará junto com as bolsas, para alimentação nos intervalos. O centro
aplicador não garante que haverá lanchonetes e/ou cantinas próximas aos locais de provas.
11. O centro aplicador BR001 reserva-se o direito de alterar o horário previsto de início das provas no dia
do exame em virtude de qualquer problema técnico que possa comprometer o cumprimento das normas
estabelecidas pela Universidade de Cambridge.
Declaro que também estou ciente das normas estabelecidas por Cambridge English Language
Assessment e autorizo que a minha foto/ foto do candidato seja tirada no dia dos exames para
disponibilização no site de verificação de resultados de Cambridge, caso necessário.

