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RESOLUÇÃO Nº 34, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019.

  O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO da  
 Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

 

1. Manifestar-se favoravelmente à aprovação do Regulamento de Suficiência
em Língua Estrangeira do PPG Educação-CPTL.

 

REGULAMENTO DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA DO
PPGEDU-CPTL

 

CAPÍTULO I
DAS OBRIGAÇÕES DO COLEGIADO DO PPGEDU

 Art. 1º - São obrigações do Colegiado do PPGEdu/CPTL:

I - Observar e zelar pelo cumprimento do Regulamento do PPGEdu/CPTL.

II - Ins�tuir a Comissão de Proficiência do Programa de Pós-Graduação em
Educação:

a) A Comissão de Proficiência será composta por no mínimo três e no máximo
quatro docentes do quadro permanente do PPGEdu/CPTL.

b) Em face da hipótese da não cons�tuição da Comissão de Proficiência, o
próprio Colegiado do PPGEdu/CPTL assumirá esse papel.

III - Aprovar em sessão ordinária e/ou extraordinária o Regulamento de
Comprovação de Proficiência e/ou Suficiência em Língua Estrangeira sempre que se
realizarem alterações neste.

IV - Aprovar em sessão ordinária e/ou extraordinária o reconhecimento da
Comprovação de Proficiência e/ou Suficiência em Língua Estrangeira dos acadêmicos, após
encaminhamento feito pela Comissão.

 

 

CAPÍTULO II
DAS OBRIGAÇÕES DA COMISSÃO DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Art. 2º - São obrigações da Comissão de Proficiência:

I – Organizar e revisar, sempre que se fizer necessário, o Regulamento de
Comprovação de Proficiência e/ou Suficiência em Língua Estrangeira do PPGEdu-CPTL.

II - Orientar os acadêmicos sobre as formas de realização e/ou comprovação de
proficiência e/ou suficiência em língua estrangeira.

III – Realizar, ao menos, uma vez por semestre le�vo, elaboração, aplicação,
correção e divulgação de exame de suficiência em língua estrangeira (de acordo com a
demanda).
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IV – Encaminhar ao Colegiado do PPGEDU/CPTL, para aprovação, Ata contendo
o resultado final de exame de suficiência em língua estrangeira aplicado.

 

 

CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Art. 3º. – O PPGEdu-CPTL poderá ofertar, em conformidade com o Art. 26 do
Regulamento Geral, exame de suficiência em Inglês, Espanhol, Francês, Italiano ou Alemão de
acordo com edital próprio de seleção que deverá ser realizado pelo aluno regularmente
matriculado até o décimo oitavo mês do ingresso no curso.

Art. 4º. A suficiência em língua estrangeira conforme ar�go anterior será
atestada através de exame de leitura e interpretação de textos que será aplicado em datas
estabelecidas em Editais próprios para este fim.

O aluno estará aprovado no exame se sua nota for igual ou superior a 7.0 (sete inteiros)
O aluno poderá prestar o exame até duas vezes observando o período expresso no Artigo 3º.

Art. 5º. - O aluno poderá comprovar suficiência apresentando
cer�ficado/atestado de exames de suficiência realizados em processo sele�vo para mestrado
e/ou exames regulares de ingresso em outro Programa de Pós-graduação e/ou em Ins�tuição
específica de ensino de línguas constantes no Anexo I e em conformidade com o Art. 3º.

I- Só serão aceitos exames realizados com prazo máximo de até 24 meses
anteriores a data de matrícula para ingresso como aluno regular no PPGEdu-CPTL.

II- A aprovação em exames de suficiência realizada externamente ao PPGEdu-
CPTL deverá ser comprovada através de encaminhamento de requerimento junto a Secretaria
do curso do PPGEdu, no qual deve ser anexado o cer�ficado ou declaração em cópia
auten�cada (ou que tenham sido auten�cados por ato de servidor público federal da UFMS-
CPTL diante da apresentação do documento original).

III- Somente serão homologados os pedidos que atenderem as exigências do
presente ar�go.

Art. 6º.-  A aprovação no exame de suficiência ou comprovação de suficiência é
requisito para solicitação de qualificação e defesa de dissertação.

Art. 7º.-  Será desligado do PPGEdu (matrícula automa�camente cancelada) o
aluno que não se submeter ao exame de proficiência/suficiência no prazo es�pulado por este
regulamento, em conformidade com o Regulamento Geral do PPGEdu-CPTL.

Art. 8º.- Os candidatos estrangeiros deverão prestar Exame de Proficiência e/ou
Suficiência em língua portuguesa, exceção feita àqueles oriundos de países de língua
portuguesa, que deverão realizar o exame dentre os idiomas es�pulados no Art. 3º.

 

Art. 9º.-  O Colegiado PPGEdu-CPTL, ao seu critério e sob supervisão da
Comissão de Proficiência, poderá contratar empresa, curso ou pessoa reconhecidamente
capaz para se responsabilizar pelo exame de proficiência/suficiência (organizar, elaborar,
aplicar corrigir e emi�r resultado a Comissão Proficiência em Idioma Estrangeiro).

 

CAPÍTULO IV
DAS PROVAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Art. 10 - O Exame de Suficiência em Língua Estrangeira se dará pela aplicação
de prova escrita cuja finalidade é avaliar a competência de leitura e habilidade de 20/09/2019

N° 7130
Pg. 40



19/09/2019 SEI/UFMS - 1508002 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1884519&infra_sistema… 3/5

compreensão/interpretação de textos por parte do candidato, no idioma pretendido.

I - As provas serão compostas de um ou mais textos em língua estrangeira,
referente(s) à área de conhecimento especifica ao idioma escolhido, seguido(s) de questões
discursivas. As respostas às perguntas abertas deverão ser dadas exclusivamente em
português. Serão u�lizados preferencialmente textos acadêmicos e/ou textos de divulgação
cien�fica oriundos de livros/capítulos, manuais, ensaios e ar�gos cien�ficos.

II - A prova será composta por 2 (duas) questões disserta�vas. Cada uma das
questões terá o valor de 5 (cinco) pontos, tendo a prova o valor total de 10 (dez) pontos.

III - Será permi�do o uso de até dois dicionários impressos e publicados com
ISBN, à escolha do candidato.

IV - Não será permi�do o uso, durante a realização do exame de suficiência em
língua estrangeira, de dicionários eletrônicos ou confeccionados de forma artesanal, isto é,
impressos e encadernados pelo próprio candidato, apos�las, glossários, materiais de
referência, ou dicionários com anotações que influenciem o desempenho final do candidato.

V - Não será permi�da a troca ou o emprés�mo de dicionário e/ou de outros
materiais entre candidatos durante a realização do exame de suficiência em compreensão de
leitura em língua estrangeira.

VI - O PPGEdu/CPTL não disponibilizará, em hipótese alguma, dicionário(s) a
candidatos durante a realização do Exame de Suficiência, nem quaisquer outros materiais de
referência.

VII - A prova terá a duração máxima de 3 (três) horas.

 

Art. 11 - Os critérios para a avaliação de cada questão do Exame de Proficiência
e/ou Suficiência em Compreensão de Leitura em Língua Estrangeira serão os seguintes:

a) Adequação da resposta em relação ao que foi solicitado. O(a) candidato(a)
deverá cumprir o que foi pedido na questão, sendo fiel ao texto, de forma direta, evitando
omissões ou fuga da proposta apresentada no enunciado.

b) Demonstração de conhecimento da organização textual do discurso
cien�fico e de seus marcadores linguís�cos.

c) Competência para usar adequadamente o léxico e domínio da norma padrão
da língua portuguesa escrita, respeitando o estabelecido no critério anterior.

d) Apresentação da resposta de forma organizada em uma sequência lógica,
em letra legível e sem rasuras, dentro do limite das margens e das linhas do espaço gráfico
reservado para tal finalidade, respeitando o estabelecido nos critérios anteriores.

I - Será atribuída pontuação zero à questão se o candidato: a) deixar a questão
em branco; b) incluir informações que não constem do texto, ainda que sejam per�nentes ao
assunto; c) fugir totalmente do que foi solicitado no enunciado da questão; d) fugir
totalmente do teor das informações con�das nos textos; e) escrever a resposta de forma
ilegível; f) responder à questão fora do espaço gráfico reservado para tal finalidade; g)
escrever a resposta com lápis grafite ou u�lizar qualquer outro material que não seja caneta
esferográfica preta ou azul-escuro; h) redigir a resposta das questões disserta�vas em língua
estrangeira.

II - A divulgação do Desempenho Individual no Exame em Língua Estrangeira,
constando do registro da pontuação ob�da pelo candidato(a) no(s) referido(s) teste(s), será
realizada no prazo estabelecido pela comissão de proficiência/suficiência conforme edital
próprio.
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CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Proficiência e pelo
Colegiado do PPGEDU.

 

 

CHRISTIAN MULEKA MWEWA
PRESIDENTE

 

 

ANEXO I
 

NORMAS DE COMPROVAÇÃO DE PROFICIÊNCIA E/OU SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Serão aceitos para análise pela Comissão de Seleção os processos de
comprovação em Proficiência em Língua Estrangeira aplicados nos idiomas: Inglês, Espanhol,
Francês, Italiano ou Alemão que atendam as especificidades da tabela abaixo:

 

 

 
 
 
1. DECLARAÇÕES E/OU DIPLOMAS

1.1. Proficiência em Língua Estrangeira, de outra Universidade,
resultante de Prova de Proficiência e/ou suficiência em leitura e
escrita, aplicada regularmente aos alunos dos Cursos de Pós-
Graduação, como parte das exigências curriculares, não
ultrapassarem dois anos da realização dos mesmos.
 
1.2. Diploma de Graduação em Letras (Licenciatura ou
Bacharelado, com habilitação na língua em questão).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. CERTIFICADOS

2.1 Língua Inglesa:  a. Cer�ficado FCE First Cer�ficate in English
(University of Cambridge - UK);  b. Cer�ficado: CAE - Cer�ficate of
Advanced English (University of Cambridge - UK)  c. Cer�ficado:
CPE - Cer�ficate of Proficiency in English (University of Cambridge -
UK)  d. Cer�ficado TOEFL - Test of English as a foreign language: iBT
- mínimo de 17 pontos no item Reading para modalidade internet-
based; CBT - mínimo de 19 pontos no item Reading na modalidade
Computer-based;  Paper-based - mínimo de 52 pontos no item
Reading na modalidade Paperbased; ITP - mínimo de 48 pontos no
item Reading  e. Cer�ficado: TOEIC (Test of English for Interna�onal
Communica�on): pontuação mínima no item "reading": 350 pontos
na modalidade; f. Cer�ficado: IELTS - Bri�sh Council (mínimo: 6-
overall band)  g. Cer�ficado: MTELP Michigan Profiency Exam:
mínimo 60 pontos.
 
 
2.2 Língua Espanhola: a. Diploma do Ins�tuto Cervantes.  b.
Cer�ficado DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira) a
par�r do nível B1. c. Alunos bolsistas de acordos bilaterais entre
Brasil e países de língua espanhola poderão obter equivalência
mediante apresentação de documentação da respec�va
universidade estrangeira que especifique o �po de trabalho
desenvolvido e o uso da língua espanhola. 20/09/2019
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2.3 Língua Francesa:  a. Diploma de NANCY em Língua Francesa
emi�do por uma Aliança Francesa  b. Cer�ficado DELF/DALF a
par�r do nível B1  c. Alunos bolsistas do acordo CAPES-COFECUB
poderão obter equivalência mediante apresentação de
documentação de universidade francófona que especifique o �po
de trabalho desenvolvido e o uso da língua francesa. 
2.4 Língua Italiana:  a. Cer�ficado CELI 3 - Università per Stranieri
di Perugia  b. Cer�ficado CILS DUE – B1 – Università per Stranieri di
Siena  c. Alunos bolsistas dos acordos bilaterais entre Brasil e Itália
poderão obter equivalência mediante apresentação de
documentação da respec�va universidade estrangeira que
especifique o �po de trabalho desenvolvido e o uso da língua
italiana. 
 
 
2.5 Língua Alemã: Ins�tuto Goethe

 

 

Documento assinado eletronicamente por Chris�an Muleka Mwewa,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 19/09/2019, às 18:17,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1508002 e o código CRC C954DF48.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - CPTL
Avenida Ranulpho Marques Leal, 3484

Fone: (67) 3509-3701

CEP 79613-000 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.000306/2019-21 SEI nº 1508002
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