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Resolução 02/2017 – PPGCC-PG  

 

Estabelece procedimentos para a 

Suficiência e Proficiência em Língua 

Inglesa no PPGCC-PG.  

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, no uso de suas 

atribuições, considerando a necessidade de esclarecer os procedimentos para a Suficiência 

e Proficiência na Língua Inglesa, e levando em consideração o Regulamento Interno do 

PPGCC-PG da UTFPR, estabelece:  

 

Art 1 Revoga-se a Resolução 01/2016 - PPGCC-PG, que estabelece os procedimentos para a 

Suficiência e Proficiência na Língua Inglesa dos alunos regulares do PPGCC-PG. 

Art 2 A suficiência em língua inglesa será atestada através de exame de leitura e 

interpretação de textos para alunos de Mestrado do PPGCC.  

a) A elaboração, aplicação, correção e divulgação do exame de capacitação em 

língua inglesa são de responsabilidade do CALEM, que deverá definir o processo 

e avaliação. 

b) Os textos técnicos a serem encaminhados ao CALEM para elaboração do exame 

serão fornecidos por docentes do PPGCC-PG e contextualizarão as linhas de 

pesquisa do programa. 

c) O aluno estará aprovado no exame se sua nota for superior ou igual a 7.0 (sete 

inteiros) de um total de 10 (dez inteiros). 

d) O exame é realizado duas vezes por ano. 

e) Só serão aceitos exames realizados no máximo até 12 meses a partir da data de 

início das aulas do primeiro semestre letivo do ano de ingresso como aluno 

regular no PPGCC. 

f) É obrigatório a entrega na secretaria do curso do PPGCC-PG de uma declaração 

ou certificado de realização do exame contendo a nota atingida, respeitando-se 

o Art. 4 desta resolução. 

g) Caso o aluno opte por comprovar sua suficiência por meio de um teste de 

proficiência em inglês, este deve respeitar o Art. 2 desta resolução. 

 



Art. 3 O aluno poderá comprovar sua proficiência em língua inglesa através de um 
requerimento junto a Secretaria do curso do PPGCC, no qual deve ser anexado  o certificado 
ou declaração em cópia autenticada (ou que tenham sido autenticados por ato de servidor 
público federal da UTFPR diante da apresentação do documento original) de um dos testes  
que constam no Anexo I. 
 

a) Somente serão homologados certificados cuja a pontuação atingida pelo aluno 

corresponde ao mínimo exigido pelo PPGCC apresentado no Anexo I. 

b) Poderão ser homologados declarações ou certificados emitidos em data anterior 

à matrícula do aluno no respectivo programa de pós-graduação, desde que tal 

antecedência não seja superior a dois (2) anos.  

  
Art. 4 Será desligado do curso de mestrado (matrícula automaticamente cancelada) do 
PPGCC-PG o aluno que não se submeter ao exame de suficiência em língua inglesa nos prazos 
estipulados por esta resolução. 

 

Art. 5 A aprovação no exame de suficiência ou comprovação de proficiência é requisito para 

solicitação de defesa de dissertação. 

Art. 6 Casos omissos desta resolução serão decididos pelo Colegiado do PPGCC. 

 

 

 

 

    Ponta Grossa, 27 de julho de 2017. 



ANEXO I 
 

CERTIFICADOS DE PROFICIÊNCIA ACEITOS PELO PPGCC 
 

NOME DO CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA PONTUAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA 

PELO PPGCC 

TEAP (Test of English for Academic Purposes) 70 (setenta pontos) 

IELTS 5,5 (cinco pontos e meio) 

TOEFL paper (Test of English as a Foreign 

Language) 

500 pontos 

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language) 87 pontos 

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) 500 pontos 

Cambridge FCE (First Cerfificate in English) A ou B 

Cambridge CAE (Cerfificate in Advanced English) A, B ou C 

Cambridge CPE (Cerfificate of Proficiency English) A, B ou C 

Cambridge Esol Skills for Life Aprovado (Pass) 

Michigan ECCE ou ECPE Exam Aprovado (Pass) 

Exame de proficiência de qualquer instituição 

superior estadual ou federal que ofereça tal 

certificação 

Aprovado ou Proficiente 
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