
 

  

 

Aviso de retificação do Edital PPGO nº 04/2020 para Processo 
Seletivo/2021 do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 

– níveis Mestrado e Doutorado 
  

  

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás (PPGO/UFG), no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

retificação nº 2 ao Edital PPGO nº 04/2020, que trata das normas do Processo Seletivo 2021 para o 

preenchimento das vagas nos níveis Mestrado e Doutorado da área de concentração Clínicas 

Odontológicas. Tais alterações ocorreram em função do cenário atual de pandemia da COVID-19, 

decretada pela OMS em 11 de março de 2020. 

  

 Retificação 1: do item 2.2 do Edital nº 04/2020 passa a ter a seguinte redação: 

• Comprovação de suficiência em língua inglesa, por meio de certificado/ extrato de 

notas/ declaração oficial de testes padronizados, digitalizado e em formato*.PDF. 

Candidatos estrangeiros estarão dispensados da comprovação de suficiência em 

inglês, se esta tratar-se de sua língua materna, devendo, entretanto, apresentar 

certificado de suficiência em língua portuguesa, emitido por instituição oficial de ensino 

do Português. Os testes e pontuações aceitos são: 

1) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) com pontuação mínima de 460 

pontos para a versão Institutional Testing Program (ITP), ou com pontuação mínima 

de 71 pontos para a versão Internet-based Test (IBT), com validade de 2 (dois) anos; 

2) International English Language Testing System (IELTS) com média 6 (seis); sendo 

que cada banda (listening, reading, writing e speaking) deve ter nota mínima de 5 

(cinco), com validade de 2 (dois) anos; 

3) Certificate in Advanced English (CAE) de Cambridge ou First Certificate in English 

(FCE) de Cambridge, com nível B2, ambos sem prazo de validade; 

4) Exame de inglês do Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira 

(CASLE) da Faculdade de Letras da UFG, com pontuação mínima de 70 pontos, com 

validade de 2 (dois) anos. 

  



5) Certificados de Suficiência ou Proficiência em Línguas Estrangeiras fornecidos por 

Universidades Federais, com pontuação mínima de 70 pontos, com validade de 2 

(dois) anos. 

6) TOEIC (Test of English for International Communication) – escore igual ou maior que 

500 no teste Listening and Reading, com validade de 2 (dois) anos; 

7) ESOL (English for Speakers of Other Languages) – escore mínimo de 220 pontos, 

com validade de 2 (dois) anos; 

8) TEAP (Test of English for Academic and Professional Purposes – área: saúde 

/biológicas) – escore mínimo de 60 pontos, com validade de 2 (dois) anos; 

9) Não serão aceitos certificados de conclusão de curso de inglês, independentemente 

do número de horas cursadas. 

 

 

Retificação 2: do item 4.6 do Edital nº 04/2020 passa a ter a seguinte redação: 

4.6 Serão atribuídos os seguintes pesos para as avaliações:  

 Mestrado: Nota de Inglês* (Peso 1); Prova Oral (Peso 3); Projeto de Pesquisa (Peso 

2) e Curriculum Lattes (Peso 2). 

 Doutorado: Nota de Inglês* (Peso 1); Prova Oral (Peso 3); Projeto de Pesquisa 

(Peso 3) e Curriculum Lattes (Peso 3). 

 

 

 

 

 

 

*A conversão das notas de Inglês seguirá a tabela acima, sendo que, uma vez obtida a pontuação mínima 

estipulada para cada teste, o candidato receberá nota 10,0 nesta avaliação.  

 

 

                  

Goiânia, 04 de dezembro de 2020.  

  

 

 

Profa. Dra. Nádia do Lago Costa  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia 
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