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Comissão de Proficiência 
 
 

A Comissão de Proficiência em nome do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) vem por meio 
deste tornar público os exames de proficiência que serão aceitos como um dos 
requisitos para a solicitação pelo discente de sua qualificação. Os exames são 
os seguintes: 

 
Inglês: 
- TOEFL (Internet Based Test do Test of English as a Foreign 

Language): a pontuação mínima aceita será de 400 pontos.  
- IELTS (International English Language Test): a pontuação mínima 

aceita será 4,0 a 4,5 pontos (correspondente ao nível B1 segundo CEFR – Quadro 

Comum Europeu). 
- Tese Prime: TEAP, WAP ou PEICE – a pontuação mínima aceita será 

de 50 a 69 pontos (correspondente ao nível B1 segundo CEFR – Quadro Comum Europeu). 
 
Espanhol: 
- DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira): – apresentar 

Diploma de curso de espanhol nível B1 ou superior. 
- Tese Prime: TEPLE – a pontuação mínima aceita será de 50 a 69 

pontos que corresponde ao nível B1. 
 
 
Italiano: 
- Teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura – a pontuação mínima 

aceita será igual ou superior a 50% (validade: 5 anos) 
- Tese Prime: VALI – a pontuação mínima aceita será de 50 a 69 pontos 

que corresponde ao nível B1. 
 
 
Francês: 
- DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) / DALF (Diplôme 

Approfondi de Langue Française): – apresentar Diploma de curso de francês 
nível DELF B1 ou superior. 

- Tese Prime: ELFA – a pontuação mínima aceita será de 50 a 69 pontos 
que corresponde ao nível B1. 

 
 



OBS: Para validação dos certificados apresentados para a Comissão de 
Proficiência do PPGE, os documentos deverão estar dentro do prazo de 
validade estipulado para cada tipo de exame. 
 


