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Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Campus Cornélio Procópio 

Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
 

   

 

Instrução Normativa 01/16 – PPGEM – CP 

 

 

Estabelece procedimentos para a Proficiência 

em Língua Inglesa no PPGEM – CP. 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica do Campus 

Cornélio Procópio, no uso de suas atribuições, em reunião ordinária realizada no dia 

05/05/2016, considerando a necessidade de estabelecer as normas e os 

procedimentos para a Proficiência na Língua Inglesa no PPGEM-CP, resolve alterar 

a redação da Instrução Normativa 01/12 - PPGEM-CP:  

 

1. A proficiência em língua inglesa será atestada através de exame de leitura e 

interpretação de textos para alunos regulares do PPGEM-CP, quando ofertado pelo 

PPGEM-CP, em dia e horário previamente agendado. 

 

2. A Proficiência na Língua Inglesa é um dos requisitos mínimos para a solicitação do 

exame de qualificação. 

 

3. Os alunos regulares devem se submeter ao exame de proficiência em língua inglesa 

em data não posterior ao final do segundo semestre letivo a contar do seu ingresso 

como aluno regular.  

 

4. A capacitação na língua inglesa poderá ser atestada através da apresentação de 

documentação que comprove a obtenção de pontuação mínima, respeitando o prazo 

de validade do teste, nos seguintes exames:  

 

I. TOEFL iBT (Test  of  English  as  a  Foreign  Language):  26  pontos.  

II. TOEFL ITP (Test  of  English  as  a  Foreign  Language):  380  pontos.  

III. TOEFL paper (Test  of  English  as  a  Foreign  Language):  380  pontos.  

IV. IELTS (English Language Testing Service): 3,5 pontos.  

V.TEAP (Test of English for Academic and  Professional Purposes): 70 pontos.  

VI. Cambridge CAE (Certificate of Advanced English): Grade A, B ou C. 

VII. Exame de proficiência em Instituição Superior Estadual ou Federal: Aprovado ou 

Proficiente. 

VIII. Outros exames de proficiência para a língua inglesa, certificados por 

órgão ou instituição competente, que não constam nesta instrução normativa 

poderão ser apreciados pela Comissão de Línguas mediante solicitação do 

aluno acompanhada de toda a documentação relevante (certificado de 
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aprovação, itens que componham a nota de aprovação - listenning, reading e 

writting), seguindo o mesmo nível de exigência dos itens anteriores. 

 

 

 

Essa Instrução Normativa entra em vigor no 2º semestre de 2016. 

 

 

 

Cornélio Procópio, 05 de Maio de 2016 

 

 

 

Prof. Dr. Edson Hideki Koroishi 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

UTFPR – Campus Cornélio Procópio 

 


