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RESOLUÇÃO n.º 01 / 2010 
 

 
Dispõe sobre o Exame de Proficiência em Leitura em Inglês 
para os alunos do PPGEC 

 
 

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e: 
 

CONSIDERANDO os termos do "Regulamento Acadêmico do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil" vigente, aprovado pela Resolução nº 021/08 
do COEPP; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar e esclarecer sobre o 
Exame de Proficiência em Leitura em Inglês para os alunos do PPGEC.  
 
RESOLVE:  

 
Art. 1º - O aluno regular deverá apresentar a Proficiência em Leitura em Inglês até o final 
dos primeiros 12 (doze) meses que estiver matriculado no PPGEC. 
 
Art. 2º - O Exame de Proficiência em Leitura e Interpretação de Textos em inglês poderá 

ser feito no próprio PPGEC ou em outros Programas/Instituições/Estabelecimentos, desde 

que estejam listados no Anexo A desta Resolução.  

 

Art. 3º - A nota mínima para ser Aprovado no Exame de Proficiência de Leitura em Inglês 

no exame aplicado pelo PPGEC é 7,0.  

§ 1o – As notas/conceitos/pontuação para se obter a Proficiência de Leitura em 

Inglês em outros Programas/Instituições/Estabelecimentos e poder aproveitar no 

PPGEC se encontram no Anexo A. 

 

Art. 4º - O exame será aplicado pelo PPGEC, apenas para seus alunos, duas vezes ao 

ano, sendo uma vez em agosto e outra no final do ano junto com os alunos que estão 

fazendo a seleção para ingressar no Programa. 
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Art. 5º - Caso o aluno obtiver logo no exame de seleção nota maior que 7,0, o mesmo já 

está automaticamente aprovado no Exame de Proficiência de Leitura em Inglês. 

 

Art. 6º - Somente poderão realizar o exame, os alunos do PPGEC, sendo que de forma 

alguma será ofertado qualquer tipo de certificado ao aluno que realizou tal exame. O 

exame somente terá valor dentro do PPGEC.  

 

Art. 7º - Para realizar o exame ofertado pelo PPGEC, o aluno poderá utilizar somente 

dicionário inglês-português / português-inglês. 

 

Art. 8º - Para os alunos que ingressaram como alunos regulares no PPGEC antes da data 

da presente Resolução, o conceito mínimo exigido para se obter a aprovação no Exame 

de Proficiência de Leitura em Inglês oferecido pelo PPGEC será 6,0, o que condiz com o 

menor conceito que o aluno tem que obter para ser aprovado em uma disciplina do 

Programa. 

 
Art. 9º - Os casos omissos à presente Resolução serão resolvidos pelo Colegiado do 
Programa, de acordo com suas atribuições regimentais. 
 
Art. 10 - A Presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Curitiba, 05 de maio de 2010. 
 
 
 

__________________________________ 
RODRIGO EDUARDO CATAI 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
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ANEXO A 
 

Serão consideradas avaliações validadas os respectivos testes, acompanhados de 
certificados originais: 
 

a. TEAP (Test of English for Academic Purposes) Pontuação mínima: 7,0 (sete). Validade: 
exame feito nos últimos 3 anos. Para informações sobre o exame presencial ou via 
internet acesse: www.teseprime.org ou (16) 3967-6555  
 
b. Exame de Proficiência do Instituto Interamericano. Pontuação mínima: 70. Validade: 
exame feito nos últimos 3 anos. Para informações sobre o exame presencial acesse: 
www.interamericano.com.br e dirija-se ao departamento Educational Business Center (EBC) 
ou (41) 3352-8693 
 
c. Exame de Proficiência da Cultura Inglesa. Pontuação mínima: 70. Validade: exame feito 
nos últimos 3 anos. Para informações sobre o exame presencial acesse: 
http://www.culturainglesacuritiba.com.br  ou (41) 3335-7332, 3264-5733, 3244-8791. 
 
d. IELTS (International English Language Testing System) Pontuação: mínima de 5,5 
(cinco e meio). Validade: exame feito nos últimos 3 anos 
 
e. TOEFL paper (Test of English as a Foreign Language) Pontuação mínima: 450 pontos. 
Validade: exame feito nos últimos 3 anos 
 
f. TOEFL CBT (Test of English as a Foreign Language) Pontuação mínima: 133 pontos. 
Validade: exame feito nos últimos 3 anos 
 
g. TOEFL CBT (Test of English as a Foreign Language) Pontuação mínima: 133 pontos. 
Validade: exame feito nos últimos 3 anos 
 
h. TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language) Pontuação mínima: acima de 87 
pontos. Validade: exame feito nos últimos 3 anos 
 
i. Cambridge FCE - First Certificate in English Pontuação mínima: A ou B. 
 
j. Cambridge CAE- Certificate in Advanced English Pontuação mínima: A, B ou C. 
 
k. Cambridge CPE Certificate of Proficiency in English Pontuação mínima: A, B ou C. 
 
l. Cambridge Esol Skills for Life Pontuação: Pass. 
 
m. Michigan ECCE ou ECPE exam Pontuação mínima: Pass. 
 
n. Exame de proficiência em leitura de qualquer instituição superior estadual ou federal 
que ofereça tal certificação. Validade: exame feito nos últimos 3 anos. 
 
o. Ter cursado a língua inglesa no Centro Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas 
– CALEM da UTFPR até o nível 5 completo. 


