
INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

SOBRE A COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA POR MEIO DE 

EXAMES REALIZADOS EM CENTROS DE LÍNGUAS MANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FEDERAIS 

DE ENSINO SUPERIOR NO ÂMBITO DO PROCESSO SELETIVO 2021 DO PPGH-UFG 

 

Conforme consta do Edital n. 001/2020, o Processo Seletivo 2021 do PPGH-UFG exigirá 

comprovação de suficiência em uma língua estrangeira para candidatos ao curso de Mestrado 

e em duas línguas estrangeiras para candidatos ao curso de Doutorado, em atendimento à 

resolução CEPEC 1403/2016. Ainda de acordo com o referido edital, não serão aplicadas 

provas de suficiência em línguas estrangeiras pelas bancas examinadoras do Processo 

Seletivo, razão pela qual recomenda-se aos candidatos que providenciem os exames a serem 

aceitos para fins de comprovação de suficiência.  

É de vital importância a leitura atenta do Edital 001/2020, disponível no sítio do PPGH na 

Internet (www.pos.historia.ufg.br), em que constam as diferentes formas de comprovação de 

suficiência em língua estrangeira aceitas no Processo Seletivo. De acordo com o item 8.7 do 

referido edital, uma das possibilidades para se efetuar essa comprovação é a realização de 

exames de suficiência em língua estrangeira em centros de línguas mantidos por Instituições 

Federais de Ensino Superior. A título de informação de utilidade pública, seguem listados 

abaixo alguns centros de línguas, onde é possível realizar provas remotas durante a pandemia. 

Reiteramos que trata-se tão somente de informação, uma vez que a escolha do candidato pela 

instituição de realização da prova de língua estrangeira é garantida pelo Edital 001/2020, 

observadas as exigências quanto à comprovação. 

 

- Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira da UFG (CASLE/UFG): 

https://casle.letras.ufg.br/. 

 

- Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC (DLLE/UFSC): 

http://www.proficienciadlle.com/novo/. 

 

http://www.pos.historia.ufg.br/
https://casle.letras.ufg.br/
http://www.proficienciadlle.com/novo/


- Centro de Extensão da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais 

(CENEX/FALE/UFMG): https://cenex.letras.ufmg.br/. 

 

De acordo com o item 8.10 do Edital 001/2020, o certificado de suficiência precisa explicitar a 

aprovação do candidato ou indicar nota que comprove aproveitamento não inferior a 70% 

(setenta por cento). 

Por fim, cabe lembrar que as línguas estrangeiras aceitas no Processo Seletivo 2021 do PPGH-

UFG são: espanhol, francês, inglês e italiano. 

 

Atenciosamente 
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