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Instrução Normativa 001/2016 – Critérios para realização do exame de proficiência 
em inglês 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

Os alunos que realizarão o exame de proficiência deverão realizar inscrição na 

secretaria do programa em data previamente estabelecida pelo Colegiado do PPGEQ. No 

mesmo período, aqueles que solicitarão equivalência do exame Test of English as Foreign 

Language – TOEFL deverão entregar a comprovação na secretaria. 

Nos exames de proficiência em inglês, o discente deve ser capaz de ler e interpretar 

um texto na língua estrangeira relacionado com a área de conhecimento do programa de 

pós-graduação de Engenharia Química para responder questões dissertativas em 

português relacionadas com o texto apresentado. 

Os exames de proficiência em inglês têm duração de 3 horas e serão realizados nas 

dependências da Universidade Federal de Alfenas no Campus Avançado de Poços de 

Caldas. Para desempenho satisfatório nos exames, a comissão de avaliação de proficiência 

considera o aproveitamento de no mínimo 60% do exame. 

A prova será composta por 10 questões dissertativas com valor de no máximo 1,0 

pontos cada.  

 Será permitido o uso de até dois dicionários impressos Inglês/Inglês e/ou 

Inglês/Português a escolha do candidato. Não será permitido o uso de dicionários 

eletrônicos durante a realização do Exame de Proficiência em Língua estrangeira. Não será 

permitida a troca ou empréstimo de dicionário e/ou de outros materiais entre candidatos 

durante a realização do Exame de Proficiência de Leitura em Língua Estrangeira. O 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química não disponibilizará, em hipótese 

alguma, dicionário (s) a candidatos durante a realização do Exame de Proficiência, nem 

quaisquer outros materiais de referência. 

Serão aceitos para análise pela Comissão do Exame de Proficiência em Língua 

Inglesa os processos de Equivalência ao Exame de Proficiência em Língua Estrangeira 
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quando o aluno possuir certificado de proficiência do exame Test of English as Foreign 

Language - TOEFL com pontuação mínima de 60 pontos (IBT) ou 380 (ITP) pontos, com 

validade de 3 anos da solicitação de validação.  

Outros tipos de exame de proficiência não previstos nessa instrução normativa 

serão avaliados pela comissão. 

A validação de teste de proficiência, baseada nesses critérios, será aprovada pela 

comissão de proficiência do programa de Pós-Graduação em Engenharia Química e 

comunicada ao Colegiado na reunião ordinária subsequente à aprovação para 

homologação dos resultados, constando em ata. 

 

O não cumprimento da “Comprovação de proficiência em língua estrangeira” em até 

18 meses após o ingresso no programa, conforme os requisitos estabelecidos neste 

documento, pode implicar no desligamento do aluno do Programa.  

 

Aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia em sua 8ª 

reunião, ocorrida em 24 de maio de 2016. 

 

 

Poços de Caldas, 07 de junho de 2016. 

 

 

 

Prof. Dr. Marlus Pinheiro Rolemberg 

Coordenador do PPGEQ 


