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 de forma on-line 12/12/2020 (sábado).
Todos os alunos que desejam candidatar-se a qualquer tipo de Bolsa de
Estudos na China devem prestar os exames HSK e HSKK

IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES (EM
INGLÊS) PARA A PROVA AO FINAL DESSE EDITAL. EM CASO
DE QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO COM A
SECRETARIA DO INSTITUTO CONFÚCIO NA UNESP. NÃO
FAÇA INSCRIÇÃO ANTES DE TER CERTEZA QUE PODERÁ
ATENDER A TODOS OS REQUISITOS.

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 e o HSKK (oral) é dividido em três 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.
A aplicação do exame será feita no dia 12/12/2020 (sábado) de forma on-line (por
internet), nos seguintes horários:
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- HSK 2, HSK 4 e HSK 6 às 9h
- HSK 1, HSK 3 e HSK 5 às 13h30
- HSKK 1, HSKK2 E HSKK 3 (ORAL) às 16h30
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

Oral:
HSKK Nível1 – 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 13/10/2020 e 19/11/2020 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.
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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.
4. ENVIE O FORMULÁRIO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO ao e-mail
secretaria.institutoconfucio@unesp.br, com o assunto HSK.
IMPORTANTE: TODOS os alunos devem adicionar uma foto 3x4 escaneada em
formato JPEG para o mesmo e-mail. A foto deve ter fundo branco. Não serão
aceitas selfies.
IMPORTANTE: Antes de enviar o formulário, leia atentamente as instruções (em
inglês) ao final desse edital e instale o “HSK Client”, testar e enviar uma
impressão de tela (print screen) anexo ao formulário.
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 acima. 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 19/11/2020, 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.
- Esta terminantemente proibido o uso durante a prova de 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.
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Como posso obter maiores informações?
Maiores informações a respeito do exame podem ser obtidas através da secretaria
do Instituto Confúcio na Unesp, pelo e-mail secretaria.institutoconfucio@unesp.br
ou através do nosso telefone/WhatsApp (11) 2066.5950.
Os alunos do Instituto Confúcio na Unesp também podem obter maiores
informações com os professores.
Atenciosamente,
Instituto Confúcio na Unesp, 13/10/2020

ANEXO 1 – INSTRUÇÕES (EM INGLÊS)
INSTRCUTIONS ON ONLINE HSK/HSKK TESTS
I. Pre-registration Test
Before registration, be sure to check whether the computer, software configuration and network meet the exam
requirements. Please don’t get registered without doing all these tests.
1. Computer: Windows (7/8/10) operating system；screen resolution above 1440*900 (minimum setting above
1366*768)
2.

Network: Download the HSK Client to test the network speed. The network speed should reach 150KB/s or
above. Please do not register the test if the network speed cannot be met. The download address is as
followed: https://test.chinesetest.cn:36165/client.html
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After downloading, unzip and run ExamClient.exe (as shown below):
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You need:
1. Two cameras:
1) A high-definition camera (more than 300,000 pixels) for the test computer.
2) A mobile phone camera for the invigilator to monitor the test computer and the candidate.
Candidates need to download VOOV on your mobile phones in advance. During the test,
please connect your mobile phone to WIFI and turn on "airplane mode" and ensure that your
mobile phone will not be power off before the exam ends.
2. Headphone: clear sound and good sound insulation;
3. Examination environment: The examination should be conducted independently in a safe, closed
and non-interfering room, and it is prohibited to take the test in open places such as parks, Internet
cafes, restaurants, etc. Examination supplies such as computers and keyboards must be placed on
the desktop. No one else is allowed to enter or leave the room during the examination. There must
be no prohibited items in the examination room. Any violation of examination rules the will result
in invalid test scores.
Notes:
1) During the exam, paper, electronic equipment and other items are prohibited from copying and
recording test questions;
2) In order to ensure the safety of the test operation, Hankao International and the test center may
need to collect test-related information from you, including: name, photo, ID, audio and video
records of the test. We will only collect and use these types of personal information to the extent
permitted by law and when needed for legitimate international business purposes (such as
maintaining exam security).
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II. Test Registration
To register with your desired test, you need to:
1. Complete the test of network speed, camera and headphone on the HSK Client and submit the screenshot
to the test centre to prove that they meet the requirement.

2.

Submit a picture to the test centre that meets the requirements listed below.


-Two-inch recent certificate photo (within 3-6 months before the test date)，selfies, landscape photos or
photos of everyday life are not acceptable



-Hats, scarves, hair bands, and sunglasses (except those with special religious beliefs) are not allowed;



-Both black and white or color photos are acceptable, preferably a white background



-Photo Formats: JPG.



-Photo Standards: 180 pixels * 240 pixels



-File Size: less than 100K but larger than 30k
Candidates' registration photos will be used for face recognition and identity verification before and
during the online exam. Those who fail to verify their identity due to the photo provided will have
their test results cancelled and the test fee will not be refunded.
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3. Finally, go through and check all your information before you finally confirm your registration. Any
misinformation will lead to your test results being cancelled and your test fee will not be refunded.
4. Applicants must complete the registration before October 23th at the Confucius Institute.

III. Pre-test Preparation
1. Your admission ticket will be sent to your email at least 7 days before the test day. Please download and
save your admission ticket to get ready. Candidates fail to do so will not be allowed to take the test.
2. Log onto HSK Client at least 30 minutes before the test. No make-up test will be conducted for late
arrival. Follow the invigilator’s instructions and complete equipment (cameras, headphones, network
and etc.) and test environment testing before the test.

IV. Test Results
Candidates can log onto www.chinesetest.cn to check the test results 10 days after HSK test and
25 days after HSKK test and apply for the results report by themselves through the "extra score
report".
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