
 

 
 

 
 
 
 

 
Magnífico Sr. Reitor, 
 
Escrevemos para informar e convidá-lo para a apresentação do Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española (SIELE), na Universidade de São Paulo (USP) no dia 27 de 
setembro de 2019, que contará com a presença de um considerável número de instituições 
vinculadas ao projeto. 
 
 O SIELE, promovido pelo Instituto Cervantes, a Universidad Nacional Autónoma de 
México, a Universidad de Salamanca e a Universidad de Buenos Aires, é um serviço de avaliação 
e certificação do grau de domínio da língua espanhola através de meios eletrônicos. É dirigido 
a estudantes e profissionais dos cinco continentes, o que garante o padrão de qualidade e 
prática na elaboração das provas, bem como o uso de diversas variedades linguísticas do mundo 
hispânico. Ademais, mais de 75 instituições associadas em mais de 20 países da América 
Latina com envolvimento ativo no SIELE, que colaboram para a pesquisa do ensino de língua 
espanhola, ressaltam a qualidade de seus conteúdos e contribuem com materiais didáticos 
inovadores. 
 
 Trata-se de um projeto latino americano ambicioso, que concede um certificado de 
conhecimento do espanhol tanto como língua estrangeira, quanto como língua materna. Sua 
natureza latino americana, projeção internacional e aplicação inteiramente digital permitem 
que esse certificado se complemente com outros já oferecidos pelas universidades e centros 
de especialização.  
 
 O encontro incluirá uma sessão institucional e uma acadêmica, que ocorrerão 
respectivamente nos períodos da manhã e tarde.  
 
 Esperamos que o evento seja muito proveitoso para as universidades e instituições 
associadas e contamos com sua presença.  
 
 Para nossa organização, pedimos que confirme sua presença até o dia 16 de setembro 
pelo e-mail aucani.idiomas@usp.br, onde também poderá esclarecer quaisquer dúvidas a 
respeito do evento. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

www.siele.org
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