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APROVADO NA 5ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPG-PVBA EM 25/08/2014 

 
 

NORMAS PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA NA LÍNGUA INGLESA NO 
PPGPVBA 

 
 

Objetivo 
 

O objetivo do Exame de Proficiência em Inglês visa avaliar a capacidade 
do pós-graduando de entender e interpretar textos científicos em língua 
inglesa, sobre temas relacionados com Produção Vegetal e Bioprocessos 
Associados.   

. 
1.  Modalidade do exame 

O Exame de Proficiência será escrito e baseado em textos em inglês 
sobre os quais serão propostas questões em português, as quais deverão ser 
respondidas em português. O uso de dicionário será permitido, e deverá ser 
trazido pelo aluno no dia da prova, não sendo permitido compartilhar dicionário 
com outro aluno. A prova terá duração máxima de 3 horas. 

 
2. Frequência do exame e inscrição 

O Exame de Proficiência será aplicado uma vez ao ano, no 2º. Semestre 
de cada ano. O aluno deverá se inscrever após divulgação do período de 
inscrição pela Secretaria da Pós-Graduação. Só poderão fazer o exame os 
alunos que tenham feito a inscrição previamente. 

 
3. Correção do exame e aprovação 

A prova será corrigida por uma Comissão composta por três membros 
efetivos, indicados pela CPG. Caberá à Comissão o estabelecimento e  
definição dos critérios para a correção. A revisão da prova poderá ser feita 
dentro do período de 15 dias corridos a contar da data da publicação do 
resultado do exame pela Secretaria da Pós-Graduação e deverá ser 
encaminhada à Comissão que corrigiu a prova. 

Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota mínima de 6,0 (seis), 
podendo realizar o exame novamente caso não tenha atingido a nota mínima. 

 
4. Dispensa do Exame de Proficiência 

Os alunos que tenham realizado o exame TOEFL®, modalidades ITP ou 
IBT, nos dois anos anteriores à solicitação do Exame de Proficiência, e tenham 
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obtido no mínimo 60% da pontuação máxima na seção “Reading” ou 60% da 
pontuação máxima total, poderão ser dispensados de realizar o Exame de 
Proficiência. O aluno deverá encaminhar a solicitação de dispensa por escrito à 
Coordenação da Pós-Graduação, com ciência do orientador, em formulário 
próprio, acompanhada de uma cópia autenticada do certificado do Exame onde 
conste a pontuação obtida nas seções. A CPG irá apreciar a solicitação 
deliberando sobre a dispensa ou não do Exame de Proficiência. 

Para outros exames que não o TOEFL®, o aluno deverá fazer o mesmo 
procedimento descrito acima, mas a decisão final sobre a dispensa caberá à 
CPG, que avaliará o formato do exame, a forma de apresentação dos 
resultados finais, tipo de inglês avaliado (específico, geral, profissional, etc.).  
 
 

 
 


