EDITAL 05/2019 - PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA–
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – CURSOS DE
MESTRADO E DOUTORADO

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Faculdade
de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) faz saber aos (às)
discentes (as) dos cursos de Mestrado e Doutorado em Educação da UFJF que, no
período de 20 a 26 de agosto, estarão abertas as inscrições relativas a provas de
proficiência em Língua Estrangeira e pedidos de dispensa da prova de línguas (Inglês,
Francês, Espanhol).

1. Orientações gerais
1.1 Este Edital destina-se a discentes dos cursos de Mestrado e Doutorado da Turma
de 2019, bem como a discentes da Turma de 2018 que não compareceram, não foram
aprovados na primeira prova de língua estrangeira ou não tiveram comprovação de
proficiência aprovada por Comissão constituída pelo Colegiado do PPGE.
1.2 Os(as) mestrandos(as) deverão fazer prova de proficiência em uma língua
estrangeira (inglês, francês ou espanhol) ou solicitar dispensa da mesma
(apresentando comprovação de proficiência por meio de certificações nacional e
internacionalmente reconhecidas, assim como declarações de aprovação em exames
de língua estrangeira de processos seletivos em Programas de Pós-Graduação
reconhecidos pela CAPES e de exames de proficiência oferecidos por Instituições
Federais de Educação). Os(as) doutorandos(as) deverão fazer prova de proficiência
em duas línguas estrangeiras (inglês e/ou francês e/ou espanhol) ou solicitar dispensa
de uma das provas ou de ambas (apresentando comprovação de proficiência).
2. Inscrições para provas
As inscrições deverão ser feitas através de preenchimento do “Formulário de inscrição
para prova de língua estrangeira”, disponível na página do PPGE, que deverá ser
encaminhado para o e-mail ppge.faced@ufjf.edu.br no período estabelecido no
presente Edital.
3. Pedido de dispensa
3.1 O pedido de dispensa deverá ser feito através de preenchimento do formulário
“Pedido de dispensa”, disponível na página do PPGE, que deverá ser
encaminhado, juntamente com o(s) comprovante(s) de proficiência em língua
estrangeira, para o e-mail ppge.faced@ufjf.edu.br, no período estabelecido no
presente Edital.

3.2 Serão considerados comprovantes de proficiência emitidos por meio de
certificações nacional e internacionalmente reconhecidas, assim como declarações
de aprovação em exames de língua estrangeira de processos seletivos em
Programas de Pós-Graduação reconhecidos pela CAPES, bem como de exames
de proficiência oferecidos por Instituições Federais de Educação.
3.3 No Anexo I são apresentados os principais exames de proficiência em língua
estrangeira reconhecidos nacional e internacionalmente.
3.4 As solicitações de isenção serão analisadas por Comissão constituída pelo
Colegiado do PPGE, no período de 27 a 29 de agosto de 2019.
3.5 O resultado com a listagem de pedidos de isenção aprovados será divulgado na
página do PPGE www.ppge.ufjf.br, no dia 30 de agosto de2018, a partir das 14h.

4. Realização da prova
4.1 A prova de língua estrangeira será realizada no dia 18 de setembro de 2019, na
Sala de Paulo Freire da Faculdade de Educação, de 8h às 12h.
4.2 A prova constitui-se de três modalidades possíveis, a escolha do candidato, a
saber: a) a tradução integral de um texto; b) a produção de um resumo do texto
original, de modo a revelar não a opinião pessoal acerca do mesmo, mas a
proficiência no entendimento da língua estrangeira selecionada; c) a resposta em
português a um questionário apresentado com questões definidas em torno do
texto.
4.3 É permitido o uso de dicionários impressos.
5. Disposições gerais
Os(as) discentes que não forem aprovados(as) nesta prova terão uma segunda
chance, quando da realização da prova de língua estrangeira da próxima turma
selecionada para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação. Em caso
de reprovação nesta segunda prova, o(a) discente será desligado do Programa.

Juiz de Fora, 19 de agosto de 2019.

Profª. Ana Rosa Costa Picanço Moreira
Coordenadora do PPGE/UFJF

ANEXO I
PRINCIPAIS EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
RECONHECIDOS NACIONAL E INTERNACIONALMENTE
1. Inglês
TOEFL - Test of English as a Foreign Language
TOEIC - Test of English for International Communication
CAMBRIDGE - First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced
English (CAE) e Certificate of Proficiency in English (CPE)
IELTS - International English Language Testing System
ECPE - Michigan: Examination for the Certificate of Proficiency in English
BEC - Cambridge Business English Certificate
GMAT - Graduate Management Admission Test
BULATS
2. Francês
DELF – Diplome d’Étudesen Langue Française
DALF – Diploma Approfondi de Langue Française
3. Espanhol
DELE – Diploma de Español como LenguaExtranjera

