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O Instituto Confúcio na Unesp realizará a aplicação do Exame 
de Proficiência de Língua Chinesa - HSK Níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
e HSKK Níveis 1, 2 e 3 na cidade de São Paulo no dia 
19/04/2020 (domingo), no Instituto Confúcio na Unesp, no 
Ipiranga. 

   

IMPORTANTE: Todos os alunos que desejam candidatar-se a qualquer 
tipo de Bolsa de Estudos na China devem prestar os exames HSK e 
HSKK 

   

HSK – Exame de Proficiência em Língua Chinesa 

O que é? 

 O Exame de Proficiência em Língua Chinesa (HSK) é a certificação reconhecida 
pelo governo da República Popular da China e por todos os órgãos ligados à 
educação daquele país. 

 Com o HSK – de acordo com o nível requerido – é possível ingressar nas 
universidades chinesas para programas de intercâmbio, pós graduação, mestrado 
ou doutorado. 

 O HSK é dividido em seis níveis. 

   

Quem pode participar?  

 Os participantes podem ser ou não estudantes do Instituto Confúcio na Unesp e 
devem ter o conhecimento do idioma de acordo com cada nível. 

Quando e onde acontecerá o exame? 

 A aplicação do exame será feita no dia 19/04/2020 (domingo), pela manhã, para 
os exames HSK 2, HSK 4 e HSK 6 com credenciamento a partir das 8h30 com o 
início das provas às 9h, e, à tarde para os exames HSK 1, HSK 3 e HSK 5 com 
credenciamento a partir das 13h para o início das provas às 13h30 na cidade de 
São Paulo, no Instituto Confúcio na Unesp, no Ipiranga, no endereço abaixo: 
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Rua Dom Luís Lasanha, 400. 

   

Quanto custa? 

 

 HSK Nível 1 - R$ 30,00 

 HSK Nível 2 - R$ 70,00 

 HSK Nível 3 - R$ 120,00 

 HSK Nível 4 – R$ 180,00 

 HSK Nível 5 – R$ 250,00 

 HSK Nível 6 – R$ 350,00 

 

 Qual o prazo para efetuar a inscrição? 

 As inscrições estão abertas entre os dias 19/02/2020 e 13/03/2020 (foi estendido 
um dia para o prazo de inscrição, inicialmente prevista para 12/03/2020) até 
as 16hrs. Após esse dia e horário não serão mais aceitas inscrições. 

   

Como deve ser feita a inscrição? 

1. Para efetuar a inscrição, você deve fazer o download do formulário (em 
inglês e chinês) em nosso site (Sessão “Exames de Proficiência) e 
preencher com todas as informações necessárias.  

2. Após o preenchimento, faça seu cadastro e inscrição acessando os links 
referentes ao nível escolhido também na mesma sessão: 

IMPORTANTE: Os alunos que farão o exame HSK e também o HSKK devem 
preencher as informações num único formulário 

3.     Faça o pagamento por cartão de débito, cartão de crédito ou boleto bancário 
que será emitido no sistema no valor correspondente ao nível escolhido. 
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 4.     ENVIE O FORMULÁRIO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO ao e-mail 
secretaria.institutoconfucio@unesp.br, com o assunto HSK. 

 IMPORTANTE: Para os alunos que fizerem a inscrição nos níveis 3, 4, 5 e 6 
devem enviar, além da documentação acima, uma foto 3x4 escaneada em formato 
JPEG ou PNG para o mesmo e-mail. A foto deve ter fundo branco. Não serão 
aceitas selfies.  

 Informações importantes 

 - Só serão aceitos pagamentos através dos boletos bancários emitidos pelo site, 
cartão de débito ou cartão de crédito. Não serão aceitos depósitos e dinheiro. Não 
haverá devolução de valores. 

 - O pagamento não garante sua inscrição no exame, é necessário efetuar todos os 
passos indicados a cima. Lembrando ainda que, uma vez efetuado o pagamento 
referente uma das etapas de inscrição, não haverá devolução do dinheiro. 

 - Todos os boletos terão vencimento em 16/03/2020, mas podem ser pagos 
antecipadamente. As inscrições só serão aceitas com o formulário preenchido no 
computador e cópia do comprovante de pagamento. Para os níveis que exigem 
foto 3x4 digitalizada, também não serão aceitas inscrições sem a foto ou foto fora 
do padrão exigido. 

 - Está terminantemente proibido o ingresso do candidato em local de prova 
utilizando aparelhos eletrônicos (telefone celular, bip, walkman, receptor, gravador, 
palm top, pager, relógio digital, máquina fotográfica ou similares). A transgressão 
importará em eliminação sumária do candidato, mesmo após o início das provas. 

 

  

HSKK – Exame de proficiência oral em Língua Chinesa 

   

O que é o HSKK? 

 O Exame de Proficiência Oral em Língua Chinesa (HSKK) é a certificação 
reconhecida pelo governo da República Popular da China e por todos os órgãos 
ligados à educação daquele país no que diz respeito à proficiência de 
conversação. 



 

   
 
 
 

Rua Dom Luís Lasanha, 400 – CEP 04366-030 – Ipiranga – São Paulo – SP  

www.institutoconfucio.unesp.br – icunesp.institutoconfucio@unesp.br – Tel.: +55 11 2066.5950 

 Com o HSKK – de acordo com o nível requerido – é possível ingressar nas 
universidades chinesas para programas de intercâmbio, pós graduação, mestrado 
ou doutorado. 

 Quem pode participar? 

 Os participantes podem ser ou não estudantes do Instituto Confúcio na Unesp e 
devem ter o conhecimento do idioma de acordo com cada nível. 

Quando e onde acontecerá o exame? 

 A aplicação do exame será feita no dia 19/04/2020 (domingo) às 16h30, com 
credenciamento a partir das 16h hrs, na cidade de São Paulo, no Instituto Confúcio 
na Unesp, no Ipiranga, no endereço abaixo: 

 Rua Dom Luís Lasanha, 400. 

 

Qual o nível de dificuldade do HSKK que será aplicado no Instituto Confúcio 
na Unesp em 19/04/2020? 

  

Será aplicado o teste para o nível 1 (básico), 2 (intermediário) e 3 (avançado). 

 

 Quanto custa? 

  

HSKK Nível 1 - R$ 100,00 

HSKK Nível 2 – R$ 200,00 

HSKK Nível 3 – R$ 300,00 

 

Qual o prazo para efetuar a inscrição? 

  

As inscrições estão abertas entre os dias 19/02/2020 e 12/03/2020 até as 16hrs. 
Após esse dia e horário não serão mais aceitas inscrições. 

 Como deve ser feita a inscrição? 
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 Para efetuar a inscrição, você deve seguir os seguintes passos: 

3. Para efetuar a inscrição, você deve fazer o download do formulário (em 
inglês e chinês) em nosso site (Sessão “Exames de Proficiência) e 
preencher com todas as informações necessárias.  

4. Após o preenchimento, faça seu cadastro e inscrição acessando os links 
referentes ao nível escolhido também na mesma sessão: 

IMPORTANTE: Os alunos que farão o exame HSK e também o HSKK devem 
preencher as informações num único formulário 

 2.     Faça o pagamento por cartão de débito, cartão de crédito ou boleto bancário 
que será emitido no sistema no valor correspondente ao nível escolhido.  

 3.     Envie O FORMULÁRIO, O COMPROVANTE DE PAGAMENTO E UMA 
FOTO 3X4 ESCANEADA ao e-mail secretaria.institutoconfucio@unesp.br, com o 
assunto HSKK. 

   

IMPORTANTE: Para todos os alunos que se inscreverem para a realização do 
HSKK, além da documentação acima, uma foto 3x4 escaneada em formato JPEG 
ou PNG para o mesmo e-mail. A foto deve ter fundo branco. Não serão aceitas 
selfies.  

  

Como os exames acontecem no mesmo dia, posso fazer a inscrição para o 
HSK e o HSKK? 

 Sim. O exame de proficiência oral (HSKK) será feito após a realização do exame 
HSK e haverá um agendamento prévio para a realização dos testes. 

  Informações importantes 

  - Só serão aceitos pagamentos através dos boletos bancários emitidos pelo site, 
cartão de débito e cartão de crédito. Não serão aceitos depósitos e dinheiro. Não 
haverá devolução de valores. 

  - O pagamento não garante sua inscrição no exame, é necessário efetuar todos 
os passos indicados a cima. Lembrando ainda que, uma vez efetuado o 
pagamento referente uma das etapas de inscrição, não haverá devolução do 
dinheiro. 
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  - Todos os boletos terão vencimento em 16/03/2020, mas podem ser pagos 
antecipadamente. As inscrições só serão aceitas com o formulário preenchido no 
computador e cópia do comprovante de pagamento do boleto bancário e a foto 3x4 
digitalizada. 

  - Esta terminantemente proibido o ingresso do candidato em local de prova 
utilizando aparelhos eletrônicos (telefone celular, bip, walkman, receptor, gravador, 
palm top, pager, relógio digital, máquina fotográfica ou similares). A transgressão 
importará em eliminação sumária do candidato, mesmo após o início das provas. 

 

Como posso obter maiores informações? 

 Maiores informações a respeito do concurso podem ser obtidas através do site da 
matriz do Instituto Confúcio - Hanban, clicando em www.hanban.org ou entrando 
em contato com a secretaria do Instituto Confúcio na Unesp, pelo e-mail 
secretaria.institutoconfucio@unesp.br ou através do nosso telefone (11) 
2066.5950. 

 Os alunos do Instituto Confúcio na Unesp também podem obter maiores 
informações com os professores. 

 

 Atenciosamente,  

 

Instituto Confúcio na Unesp, 19/02/2020 

Atualizado em 12/03/2020 


