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Resolução No 01/2018
EMENTA: Exame de Inglês e
Validação de Certificados de
Proficiência externos ao PPGEET
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” em Engenharia Elétrica
e de Telecomunicações da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições,
e considerando o que determina o Arts. 28o § 1o. do Regimento Interno do Programa, quanto
às exigências do exame de capacitação em língua inglesa.
RESOLVE:
Art. 1º Quanto à forma:
A cada período é definido o professor da prova de inglês do PPGEET. O professor
será responsável pela avaliação dos pedidos de validação dos exames externos ao PPGEET.
Art. 2º Quanto aos exames:
Serão autorizados os seguintes exames externos ao PPGEET:


Exame de Inglês do Centro de Línguas da UFF para Programas de Pós-Graduação na
área de Ciências Exatas;



IELTS – International English Language Testing System;



TOEFL – Test of English as a Foreign Language–Internet Based (IBT) ou Paper
Based/Institutional Testing Program (PBT/ITP);



Cambridge English: Preliminary (PET), First (FCE) ou Advanced (CAE);



Michigan University Exam for the Certificate of Competency in English (ECCE);



TAPI – Teste Acadêmico de Proficiência em Idiomas.

Art. 3º Quanto aos critérios:
Serão adotadas as seguintes notas mínimas para a aprovação:


Exame de Inglês do Centro de Línguas da UFF para Programas de Pós-Graduação na
área de Ciências Exatas: 6,0;



IELTS: 5,5;



TOEFL IBT: 72;



TOEFL PBT/ITP: 533;



Cambridge English:
◦

PET: C;

◦

FCE: C;

◦

CAE: C;



ECCE: 650;



TAPI:
◦

Módulo A (Conhecimento de Estruturas): 50;

◦

Módulo B (Compreensão de Leitura): 70;

◦

Módulo C (Redação): 50.

Serão considerados apenas os certificados que estiverem dentro de sua data de
validade e que tenham sido obtidos no máximo 5 anos antes do pedido de validação.
Caso todos os critérios sejam atendidos, o aluno estará isento da prova de inglês do
PPGEET.
Art. 4º Quanto aos procedimentos:
De acordo com o Art. 28o. do Regimento do PPGEET de 2014, o aluno deve ser
aprovado em uma prova de inglês para ser aprovado com o grau de Mestre.
A fim de ter a validação da nota de inglês obtida fora do PPGEET, o aluno solicitante
deve se inscrever na prova de inglês, dentro dos prazos fixados, e também fazer a solicitação
de validação do certificado. Esse certificado deve ser entregue na secretaria do curso pelo
menos 30 dias antes do fim do período. Além disso, o aluno deve preencher o formulário do
item 5 deste documento, entregue na secretaria junto com o certificado no mesmo prazo.

Art. 5º Formulário:
Encontra-se na próxima página o formulário a ser utilizado no pedido de validação
de certificado de proficiência externo ao PGGEET como exame de inglês.

Niterói, __(dia)_______ de ___(mês)___________ de ___(ano)________

Ref.: Validação do certificado de inglês de ____(Nome do Aluno)____

Ao Prof. _________

Solicito a validação do certificado ____________________________ no qual obtive a(s)
nota(s) abaixo:

O certificado foi obtido no ano de _____.

Atenciosamente

_______________________
(Nome do Aluno)

Niterói, 09 de julho de 2018.

_____________________________________________
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COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES
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