Dúvidas frequentes e informações pertinentes ao IELTS:
1. Quais são os documentos necessários para inscrição?
O candidato deve anexar a sua inscrição o seu RG ou passaporte, ambos atualizados
e/ou dentro do prazo de utilização, carteira de motorista ou carteira de trabalho NÃO
são aceitos.
2. Qual é o valor da taxa de inscrição?
Você pode conferir a taxa de inscrição aqui.
3. Como checar os seus resultados?
O resultado para o formato computer-delivered será liberado no prazo de 3-5 dias após
a realização do exame e exames realizados em formato paper-based terão os seus
resultados divulgados no 13° dia após a realização do exame. Para consultar o
resultado online acesse: https://results.ieltsessentials.com/
O TRF (Test Report Form) será enviado via correios para o endereço registrado no
cadastro do candidato.
4. Como solicitar revisão de notas?
Para revisão de notas, o candidato deve entrar em contato com o centro aplicador
(Cultura Inglesa) por e-mail: ielts@culturainglesa.com.br - faremos o envio do
documento de revisão de notas que deve ser preenchido e na sequência iniciaremos o
processo de revisão de nota, o resultado dessa revisão é liberado no prazo de 2-21
dias.
Para a revisão de notas é cobrada uma taxa de R$540,00 - que será reembolsada caso
a sua nota seja alterada para um valor maior do que a nota inicial.
5. Como solicitar a sua transferência ou cancelamento?
Em caso de transferência o candidato deve checar qual melhor data para transferir,
acesse: https://my.ieltsessentials.com/Home para visualizar as datas disponíveis. Feito
isso o candidato deve entrar em contato por e-mail: ielts@culturainglesa.com.br informando qual a data escolhida para a transferência.
Em caso de cancelamento o candidato deve enviar um e-mail
para ielts@culturainglesa.com.br informando o seu interesse em cancelar a realização
do exame com até 5 dias de antecedência.
6. Qual exame devo prestar?
É de extrema importância que o candidato se registre para o exame correto, para isso,
confira com o orgão emissor do seu visto e/ou com a universidade/organização de
interesse, qual é o exame IELTS aceito para o seu objetivo.

7. Para quais organizações posso enviar os meus resultados?
IELTS tem mais de 10.000 instituições cadastradas ao redor do mundo, consulte
com a sua universidade ou organização de interesse se o exame é aceito.
Você também pode consultar neste link as instituições que aceitam o IELTS.
Para solicitar o envio de resultados a uma dessas organizações, o candidato deve
preencher os dados da instituição desejada durante a sua inscrição ou solicitar a
atualização por e-mail: ielts@culturainglesa.com.br
Lembrando que há um limite de até 10 instituições que podem receber o seu resultado
de forma virtual e que o resultado tem a validade de 2 anos.

