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Norma Complementar nº 05/15/PPGCM. 
 

 
NORMAS PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA   

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em “Ciência dos Materiais” - CPGCM, 

em sua 70ª reunião ordinária realizada no dia 19/10/2015, homologou as seguintes normas 

para o Exame de Proficiência em Língua Inglesa no programa, segundo o Art. 32 do 

Regimento Interno:- 

 

1. O Exame de Proficiência em Língua Inglesa visa avaliar a capacidade do pós-

graduando no entendimento e interpretação de textos científicos na área de materiais em 

língua estrangeira. 

 

2. Para o aluno do Curso de Mestrado em Ciência dos Materiais, o Exame de 

Proficiência em Língua Estrangeira, será realizado por meio de avaliação da proficiência em 

língua inglesa comprovada pela apresentação de certificado de aprovação do TOEFL-ITP 

(testofEnglish as ForeignLanguage – InstitutionalTestingProgram), prestado nos últimos 02 

anos, com pontuação mínima de 400 pontos.  

 

3. Caso o aluno não alcance a pontuação mínima exigida por duas vezes consecutivas, 

será alternativamente aplicada uma avaliação a ser elaborada por comissão examinadora do 

PPGCM. 

 

4. O prazo para a aprovação no Exame de Proficiência em Línguas ou para 

comprovação de proficiência por formas alternativas é de 18 meses contados a partir da data 

da primeira matrícula. Dentro do prazo estabelecido, o aluno deverá apresentar o certificado à 

secretaria do PPGCM. 

 

5. O aluno estrangeiro deverá também ser aprovado no Exame de Proficiência em 

Português aplicado uma avaliação a ser elaborada por comissão examinadora do PPGCM.   
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6.  Os casos omissos nessa Norma Complementar serão analisados e avaliados pela 

CPG.  

 

7. Esta norma entra em vigência a partir dos alunos ingressantes em 2016. 

 

 

                                               Coordenação do PPGCM. 


