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INTRODUÇÃO 
     

     O Celpe-Bras é o único exame oficialmente aceito como 
reconhecimento de proficiência em Português no Brasil. 

  A primeira aplicação do exame aconteceu no ano de 1998, 
com 127 examinandos em 8 Postos Aplicadores (Schlatter et al, 
2009). Atualmente, o exame possui 81 Postos Aplicadores e é 
considerado um exame de alta relevância com grande 
potencial de impacto. 

  Contudo, não havia ainda um banco de dados com todos os 
documentos públicos produzidos em relação ao exame, nem 
todas as provas já aplicadas. 
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Adaptado de DAMAZO (2012) FONTE: MEC e INEP 

OBJETIVOS 
 

• Suprir a inexistência de um banco de dados do exame; 

• Analisar os materiais a fim de verificar os conceitos teórico-
metodológicos expressos nos documentos. 

RESULTADOS 
   

  Este projeto de pesquisa contribui para a área de Português 
como Língua Adicional, visto que o banco de dados 
desenvolvido: 

• possibilita estudos acadêmicos mais amplos sobre o Celpe-
Bras, que poderão contribuir para o contínuo aprimoramento e 
aumento do potencial de impacto do Exame e, 
consequentemente, das políticas linguísticas que dizem 
respeito ao Português como Língua Adicional;  

• facilita a preparação de examinandos e professores de 
cursos preparatórios e a capacitação de examinadores do 
exame, uma vez que o banco de dados está disponível 
publicamente na internet e todos podem conhecer melhor a 
história e o conceito teórico-metodológico do exame.  

  A análise das 132 tarefas já aplicadas na Parte Escrita do 
Exame  servirá de base para futuros trabalhos do grupo de 
pesquisa que buscam verificar os conceitos teórico-
metodológicos expressos nas provas. 
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METODOLOGIA 
 

• Contato com MEC e INEP,  com membros atuais e anteriores da 
Comissão do Exame e com coordenadores atuais e anteriores dos 
Postos Aplicadores a fim de resgatar material;  

• Busca nos Diários Oficiais da União para compilar documentos 
públicos, e em sistemas de bibliotecas para compilar estudos 
acadêmicos;  

• Digitalização e edição do material compilado;  

• Criação da página online dentro do domínio da UFRGS para upload 
e disponibilização do acervo;  

• Análise de todas as tarefas da Parte Escrita já aplicadas, no total 
de 132. 

BANCO DE DADOS DO CELPE-BRAS 

www.ufrgs.br/acervocelpebras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados disponíveis  em: http://portal.inep.gov.br/postos-aplicadores Acesso em 09 Set. 2014 

https://www.google.com.br/maps/@18.0146659,20.5343665,18178885m/data=!3m1!1e3

