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RETIFICAÇÃO 2 
 

Teste ANPAD e Suficiência em Inglês 

 

 

 

  O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM) da Universidade Federal de Goiás torna 
pública aos interessados e ao público em geral a presente retificação ao Edital 005/2022, que altera texto 
referente ao teste ANPAD e validade e nota mínima para o teste do CASLE e de outras IES para a comprovação 
de suficiência em Língua Inglesa. 
 

1. À letra “i” do item 2.2 do edital, em que se lê “Certificado da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Administração (ANPAD) contendo resultado do Teste ANPAD, de orientação 
acadêmica, com data de realização igual ou posterior a fevereiro de 2021; Os/as candidatos/as ao 
Doutorado devem comprovar resultado geral igual ou superior  a 300 pontos no Teste ANPAD”, leia-

se “Certificado da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) 
contendo resultado do Teste ANPAD, de orientação acadêmica, com data de realização igual ou 
posterior a fevereiro de 2021 ou comprovante de inscrição para a edição do teste de fevereiro/2023 
(nesse caso, o certificado deve ser entregue tão logo liberado pela ANPAD); Os/as candidatos/as ao 
Doutorado devem comprovar resultado geral igual ou superior a 300 pontos no Teste ANPAD”. 

2. No item (b) da letra “j” do item 2.2 do edital, em que se lê “(b) comprovante de suficiência em Língua 
Inglesa (Certificado de Suficiência do Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira – 
CASLE da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás ou de outras instituições federais)”, 
leia-se “comprovante de suficiência em Língua Inglesa (Certificado de Suficiência do Centro de 
Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira – CASLE da Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Goiás ou de outras instituições federais), com data de realização igual ou posterior a 
fevereiro/2021 e com resultado igual ou superior a 60% da nota máxima possível ou que apresente 
conceito de suficiência”. 

3. No item (b) do item 4.2.1 do edital, em que se lê “(b) comprovante de suficiência em Língua Inglesa 
(Certificado de Suficiência do Centro de Avaliação de Suficiência em Língua Estrangeira – CASLE 
da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás ou de outras instituições federais)”, leia-se 
“comprovante de suficiência em Língua Inglesa (Certificado de Suficiência do Centro de Avaliação 
de Suficiência em Língua Estrangeira – CASLE da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Goiás ou de outras instituições federais), com data de realização igual ou posterior a fevereiro/2021 e 
com resultado igual ou superior a 60% da nota máxima possível ou que apresente conceito de 
suficiência”. 
 

 

Goiânia, 12 de dezembro de 2022. 
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Coordenador 
(documento original assinado) 

 
 


