
 
 

 
COMUNICADO 

 
CRITÉRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 PROCESSO SELETIVO 2020 - MESTRADO E DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
 
 
A comprovação de suficiência em uma língua estrangeira no caso de candidatas/os ao mestrado e em 
duas línguas estrangeiras no caso de candidatas/os ao doutorado é obrigatória para inscrição e 
realização do processo seletivo. O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG não realiza exame 
interno de suficiência em língua estrangeira.  
 
No caso do doutorado, uma das comprovações poderá ser a língua estrangeira validada no curso de 
mestrado, constante no histórico escolar da/o candidata/o ou por meio de declaração emitida pelo 
programa de pós-graduação em que a/o candidata/o realizou o curso de mestrado. 
 
A suficiência deverá ser comprovada por meio da apresentação de certificado ou documento 
comprobatório encaminhado no ato da inscrição, junto com os demais documentos exigidos no edital 
do processo seletivo. As línguas estrangeiras aceitas pelo programa são: ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS 
e ITALIANO.   
 
Serão aceitos os seguintes documentos comprobatórios, emitidos, no máximo, há 5 (cinco) anos: 
a) declaração de aprovação em exame de suficiência em língua estrangeira emitida pelo PPGE/FE/UFG; 
 
b) declaração de aprovação em exame de suficiência em língua estrangeira emitida por outro curso de 
pós-graduação stricto sensu devidamente recomendado pelos órgãos federais responsáveis pela 
política de pós-graduação no Brasil;  
 
c) certificado ou declaração emitido pelo CASLE (Centro de Avaliação de Suficiência em Língua 
Estrangeira) da UFG; 
 
d) certificado de suficiência ou proficiência em língua estrangeira fornecidos pelos centros de avaliação 
de suficiência em língua estrangeira de outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas;  
 
e) diploma de graduação em curso superior em um ou mais dos idiomas indicados (espanhol, francês, 
inglês e italiano); 
 
f) poderão também ser aceitos um dos certificados ou diplomas abaixo relacionados: 
I - Inglês: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Paper Based Test (PBT) com no mínimo 550 
pontos, Computer Based Test (CBT) com no mínimo 213 pontos, Internet Based Test (IBT) com no 
mínimo 80 pontos, Institutional Testing Program (ITP) com no mínimo 400 pontos; IELTS – 
International English Language Testing System – British Council, overall band, com no mínimo 6,0 
pontos. 
II- Espanhol: DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera, Instituto Cervantes, Nível 
Intermediário ou Superior; CELU – Certificado de Español Lengua y Uso, Níveis Intermediário ou 
Avançado.  



III – Francês: DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française ou DELF – Diplôme d’Études em Langue 
Française, nível B1 ou superior. Certificado da Aliança Francesa (mínimo de 70 pontos).  
IV- Italiano: CILS (Certificato di Italiano come Lingua Straniera- níveis 3 e 4) ou CELI (Certificato di 
Conoscenza dela Lingua Italiana- níveis 4 e 5). Teste lato sensu do Instituto Italiano de Cultura, com 
aproveitamento igual ou superior a 50%.  
 
* Conforme o artigo 29 parágrafo 3º da Resolução CEPEC 1403/2016, candidatos/as estrangeiros/as 
estarão dispensados/as de exames de suficiência em sua língua materna, que será contabilizada para 
efeito de comprovação de suficiência, devendo ser obrigatória, entretanto, a verificação de suficiência 
em língua portuguesa. 
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