COMO REALIZAR SUA INSCRIÇÃO


PASSO 1: INSCRIÇÃO ON-LINE

A inscrição será realizada somente via internet conforme as datas informadas no Edital de
Convocação para Inscrições de cada Edição do Exame. Complete de forma correta e fidedigna
todos os dados solicitados no formulário de inscrição no endereço:
http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/ ou http://celpebras.inep.gov.br/celpebras/#!/index.
No ato da inscrição o participante deverá selecionar o país e o Posto Aplicador onde realizará o
Exame. Em Buenos Aires O CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS É CENTRO APLICADOR
CREDENCIADO PARA APLICAR O EXAME CELPE-BRAS. Além de informar: o número de passaporte
e/ou documento de identificação que sejam válidos no país de realização do Exame; e-mail e
número de telefone que sejam válidos (o Posto Aplicador e o Inep utilizarão esses dados para
enviar ao participante informações relativas ao Exame); bem como deverá criar uma senha para
ter acesso ao sistema.
Depois de terminar a operação, o sistema emitirá um comprovante de inscrição, posteriormente
deve enviá-lo ao Posto Aplicador CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS (no prazo previsto
conforme especificado no Passo 3).
Atenção: Mantenha seu número de inscrição e senha, os mesmos são indispensáveis para o
acompanhamento do processo de inscrição, para a consulta e a impressão do comprovante da inscrição,
para a obtenção dos resultados individuais via internet, bem como para a impressão da certidão eletrônica.

PASSO 2: PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO


Pagar a taxa de inscrição (veja o valor estabelecido pelo Posto CENTRO UNIVERSITARIO
DE IDIOMAS para cada Edição do Exame).
Meios de pagamento: em dinheiro (pesos o dólares), cartão de débito (Visa Débito, Maestro o
Cabal), cartão de crédito (Cabal, American Express, Visa e Mastercard) ou cheque pessoal ao
dia.

-Pagamento via internet: http://www.cui.edu.ar/inscripcion_online.php
-Pagamento via telefone (call center): +54 11 5352-8000
- Ou ainda pessoalmente nas seguintes sedes:

SEDES

HORÁRIOS
SEGUNDA A SEXTA: 8:30 A 21:00

Centro I : Junín 222
SÁBADOS: 10:00 A 15:00
SEGUNDA A SEXTA: 9:00 a21:00
Agronomía: Pabellón Parodi –
Centro de Idiomas - Av. San Martín 4453

SÁBADOS: 10:00 a 13:00
SEGUNDA A SEXTA: 9:00 A 21:00

Belgrano I : Virrey del Pino 2750
SÁBADOS: 10:00 A 13:00
SEGUNDA A SEXTA: 18:00 A 21:00
Palermo: Av. Scalabrini Ortiz 2840
SÁBADOS: 10:00 A 13:00
SEGUNDA A SEXTA: 9:00 a 21:00
Palermo Viejo: Armenia 1353
SÁBADOS: 10:00 a 13:00
SEGUNDA A SEXTA: 18 A 21:00
Caballito: Av. Rivadavia 5652
SÁBADOS: 10:00 A 13:00
SEGUNDA A SEXTA: 18:00 A 21:00
Olivo: Ugarte 2264, Olivos
SÁBADOS: 10:00 A 13:00

Atenção: Depois de terminar a operação, guarde seu comprovante de pagamento, posteriormente deverá enviá-lo
ao Posto Aplicador CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS (no prazo previsto conforme especificado no Passo 3).

PASSO 3: HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO
A inscrição somente será confirmada após a apresentação do comprovante de inscrição, cópia do
documento e pagamento da taxa de inscrição para a posterior efetivação da homologação pelo
Posto Aplicador.
Portanto, após completar os passos 1 e 2 envie, dentro da data prevista no Edital do INEP, ao
POSTO APLICADOR CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS via e-mail: celpebras@cui.edu.ar o
seguinte:
- cópia digitalizada do formulário de sua inscrição online;
- cópia digitalizada do documento de identidade (DNI ou Passaporte) usado na inscrição; e
- cópia digitalizada do comprovante do pagamento da taxa de inscrição.
Para verificar a homologação da inscrição, o participante deverá acompanhá-la na página
http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/ ou http://celpebras.inep.gov.br/celpebras/#!/index.
Finalmente, aguarde o contato do POSTO APLICADOR CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS, por
e-mail ou telefone (portanto é fundamental no ato da inscrição por internet informar um e-mail
válido e telefone para contato), para o agendamento da sala da Parte Escrita e o dia e horário para
a realização da Parte Oral.

