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Segundo o Regimento do PPGELS: 

Da Proficiência em Línguas 

Art. 37º Será exigida a comprovação de proficiência em uma língua estrangeira.  

Parágrafo 1º – Os alunos estrangeiros deverão também comprovar proficiência em Língua 

Portuguesa. 

 Parágrafo 2º – As condições e prazos de comprovação da proficiência em línguas serão 

definidas pelo Colegiado Delegado por meio de resolução normativa específica.  

Art. 38º Os casos omissos neste regimento serão julgados pelo Colegiado. 

 

Sobre a prova 

Art. 1º A proficiência em línguas consiste em uma prova com um ou mais textos. 

 §1º A prova poderá contemplar questões objetivas e/ou discursivas;  

§2º As respostas para as questões discursivas devem ser em língua portuguesa, 

salvo quando o enunciado da questão solicitar o emprego da língua estrangeira. As 

respostas devem ser redigidas com letra legível e com caneta esferográfica preta ou azul.  

§3º É permitido apenas o uso de dicionário impresso durante a realização da prova. 

Não é permitido que os candidatos emprestem ou tomem emprestado dicionários ou 

quaisquer outros materiais durante a realização da prova.  

§4º O candidato deve trazer materiais como caneta azul ou preta, lápis, borracha 

e dicionário. Esses não serão fornecidos pela comissão no dia da realização da prova.  

§5º A realização das provas terá a duração máxima de 3 horas, improrrogáveis. 

Art. 2º No dia da realização das provas, o candidato deverá comparecer ao local 

previamente indicado com 01 (uma) hora de antecedência em relação ao horário previsto 

para a realização da prova com a seguinte documentação e materiais: a) documento oficial 

de identidade com fotografia e assinatura; b) materiais para a realização da prova como: 



caneta, lápis, borracha, dicionário impresso. Serão considerados documentos oficiais de 

identidade: Carteiras expedidas pelos Comandos Militares (ex-Ministérios Militares), 

pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Polícias Militares e 

pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); Carteiras 

funcionais do Ministério Público e Magistratura; Carteiras funcionais expedidas pelas 

Polícias Civis dos Estados e do Distrito Federal; carteiras expedidas por órgão público 

que por Lei Federal valem como identidade; Carteira Nacional de Habilitação (somente 

o modelo novo, com foto e dentro do prazo de validade); Carteira de Trabalho e 

Previdência Social.  

§1º Após se identificar para a Comissão e assinar a lista de presença, os candidatos 

somente poderão ausentar-se da sala com o acompanhamento de um membro da Banca 

Examinadora. 

Art. 3º Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente a um dos membros 

da Banca Examinadora a prova acompanhada das folhas de respostas e dos rascunhos 

utilizados para a elaboração da prova. 

§1º Depois de entregar a prova, o candidato deverá sair da sala, sendo impedido 

de retornar ao ambiente antes do final da prova.  

Art. 4º Não será permitida a permanência de candidato, no local das provas, portando 

armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, walkman, receptor, gravador etc.) 

 

Sobre os RESULTADOS da prova 

 Art. 5º Os resultados das provas serão disponibilizados na página 

http://www.ppgels.uneb.br/. Não serão divulgados os nomes dos candidatos, apenas seus 

números de inscrição e respectivas notas. A Banca Examinadora tem o prazo de até quinze 

dias a partir da realização da prova para divulgar os resultados.  

§1º É de responsabilidade dos candidatos conservarem seus números de inscrição. 

Caso o candidato perca seu número de inscrição, ele deverá comparecer junto à secretaria 

do PPGELS para obtê-lo novamente. Não serão fornecidos números de inscrição por e-

mail ou por telefone.  

Art. 6º Não serão aceitos pedidos de revisão, recurso, ou vista de prova.  

 

Sobre a proficiência em língua estrangeira 

O PPGELS aceita a proficiência para alunos brasileiros nas línguas Inglesa e 

Espanhola. 

Artigo 7º – O PPGELS assume a oferta anual de aplicação de provas de proficiências para 

os alunos do programa.  

§1º O Exame de Proficiência em Língua Estrangeira será oferecido anualmente 

pelo PPGELS. O mestrando deverá ser aprovado em Exame de Proficiência em Língua 

Estrangeira até o 3º semestre como aluno(a) regularmente matriculado(a), observada a 

data de inscrição e realização do Exame, definida no calendário acadêmico de cada 

semestre. 



Artigo 8º – Serão oferecidas provas de Proficiência em Língua Inglesa e Espanhola. 

 

Quanto ao Aproveitamento de proficiência 

Artigo 9º – O aluno pode apresentar documento comprobatório de que fez a proficiência 

em outro programa de pós graduação do território nacional, o programa precisa ser 

reconhecido pela CAPES, para ter a proficiência validada, a nota obtida pelo aluno deve 

ser maior que 6,0 (seis) ou conceito A ou B, e não pode ultrapassar o prazo de dez (10) 

anos da data de sua realização. 

Artigo 10º – O aluno pode apresentar, via processo SEI, para língua inglesa documentação 

em proficiência do tipo, Certificado ou Declaração de Aprovação do Test of English as 

Foreign Language – TOEFL, ou International English Language Test – IELTS, ou de 

outro teste que comprove suficiência de compreensão de texto em língua inglesa expedido 

pela Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa.  

§1º - Os exames TOEFL IBT, TOEFL ITP, IELTS e  Cambridge Exam, para ter 

a proficiência validada precisam atingir a pontuação exigida pela CAPES. (ver tabela de 

pontuação em anexo). 

§2º - O aluno pode apresentar para língua inglesa certificação em proficiência do 

tipo, Cert. DELE Cert. SIELE, Para a proficiência ser validada precisa ter pontuação 

exigida pela CAPES. (ver tabela em anexo). 

Artigo 11º – O aluno que for pedir aproveitamento da proficiência precisa fazê-lo até o 

fim do terceiro semestre, sem a proficiência comprovada o aluno ficará impedido de 

marcar a defesa da dissertação. 

Artigo 12º – A proficiência escolhida no ato de inscrição deve seguir com o aluno até o 

final do curso, não podendo mudar após a aprovação no Mestrado, somente em casos 

especiais pode-se fazer uma consulta ao Colegiado Pleno via processo SEI justificando o 

pedido de mudança. 

Artigo 13º – Não são considerados proficiência: certificados de cursos de línguas, 

experiência como docente em línguas, seja ela em cursos, escolas ou universidades; ser 

portador de Diploma de Licenciatura ou Bacharelado em Letras Estrangeiras ou ter 

cursado curso superior de Letras com Inglês ou Espanhol. Somente serão aceitos como 

comprovantes de proficiência os itens elencados nos artigos 9 ou 10. 

 

Dos casos omissos 

Artigo 14º - Os casos omissos serão apreciados por Comissão Examinadora designada 

pelo Colegiado do PPGELS. 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

1 – TABELA CAPES DE PONTUAÇÃO PARA COMPROVANTES DE 

PROFICIENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

Caetité, 08 de fevereiro de 2021. 
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