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RESOLUÇÃO N. 02 - DA COMISSÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

NORMAS PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

Estabelece normas gerais de organização e 
funcionamento do exame de proficiência em Língua 
Inglesa para alunos do Programa de Pós-Graduação 
em Administração da Universidade Federal do Pampa 
- Campus Santana do Livramento. 

O CONSELHO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, CAMPUS LIVRAMENTO, no uso das competências 
que lhe são conferidas pela Resolução nº 115/2015 do CONSUNI da Universidade 
Federal do Pampa e pelo Regimento Geral do PPGA, em reunião realizada aos 16 dias 
do mês de Maio do ano de 2016 e 

CONSIDERANDO o que dispõe no Memorando Circular 04/2015 da UNIPAMPA, de 03 
de Junho de 2015, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG), que define o Test of 
English as a Foreign Language—Institutional Testing Program (TOEFL-ITP) como exame 
de proficiência em Língua Inglesa, oferecido pelo Programa Inglês sem Fronteiras; 

CONSIDERANDO o artigo 48 do Regimento do Curso de Pós-Graduação em 
Administração, que define sobre os requisitos para a obtenção do título de mestre: 

Art. 48 Para a conclusão do curso de Mestrado do PPGA - UNIPAMPA o 
discente deverá cumprir os seguintes requisitos:  
(...) 

IV. Ser aprovado em exame de proficiência de língua inglesa;  

 

RESOLVE: 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Administração atestará a proficiência em 
língua inglesa de alunos matriculados em seu programa mediante comprovação da 
realização e aprovação no Test of English as a Foreign Language—Institutional Testing 
Program (TOEFL-ITP). 

I. O Programa exige como nota mínima de aprovação 400 pontos no Teste; 



II. O resultado do exame é válido por 2 (dois)  anos; 
III. A realização e aprovação do teste não asseguram validação de créditos aos 

alunos. 

 

Art. 2º O exame é oferecido pelo Programa Inglês sem Fronteiras, e aplicado na 
Universidade Federal do Pampa, conforme calendário disponibilizado no site da 
Instituição.  

Parágrafo Único. É de responsabilidade do aluno realizar a inscrição no Exame. 

Art. 3ºPara a validação do exame e aproveitamento como Exame de Proficiência, o 
aluno deverá apresentar o resultado oficial do TOEFL ITP à Coordenação do Curso. 

I. O resultado deve ser retirado na Secretaria Acadêmica do Campus onde foi 
realizado o exame.  

II. Se o aluno não tiver acesso ao resultado oficial, poderá utilizar a versão 
impressa do resultado oferecida pelo IsF (Inglês Sem Fronteiras); 

III. O aluno deverá imprimir o resultado na presença do Coordenador do Mestrado 
ou servidor do PPG responsável; 

IV. O coordenador ou servidor deverá autenticar o documento. 

Art. 4º O processo de validação do exame de proficiência é de responsabilidade do 
aluno pleiteante, que deve apresentar os seguintes documentos na secretaria do 
Curso: (a) formulário de Solicitação de Comprovação de Proficiência (ANEXO 1); (b) 
documento original ou fotocópia autenticada da Certificação do Exame; 

Art. 5º A documentação do aluno pleiteante será analisa e aprovada pela Coordenação 
do Curso, e posteriormente comunicada ao Conselho do mesmo, em reunião ordinária, 
subseqüente à aprovação, constando em ata. 

Parágrafo Único. O não cumprimento da comprovação da proficiência em 
língua estrangeira conforme prazos e requisitos estabelecidos em Regimento do 
Programa, pode implicar em não conclusão do Curso de Mestrado. 

Art. 6º Estão dispensados da realização do Exame de Proficiência “Test of English as a 
Foreign Language—Institutional Testing Program”(TOEFL-ITP),os candidatos que 
comprovarem mediante documentação, a seguinte condição: 

I. Portadores de Diploma em Licenciatura ou Bacharelado em Língua Estrangeira 
– Inglês; 

II. Aprovado em exame de Proficiência em Língua Inglesa aplicada em Cursos de 
Pós-Graduação em outras IFES; 

III. Aprovado em exame de proficiência em língua inglesa, nível avançado, emitidos 
por instituições de outros países; 
 



§1º. Os certificados das condições estabelecidas nos parágrafos II e III devem ter no 
máximo 2 anos de realização; 

§2º. Outras condições apresentadas pelos alunos com vistas ao aceite de exame de 
proficiência serão avaliadas pela Comissão Coordenadora do Programa. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor nesta data.  

 

Santana do Livramento, 16 de Maio de 2016. 
 

 



 

ANEXO 1 
 

SOLICITAÇÃO DE COMPROVAÇÃODE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 
 
 
Eu, _____________________________________, mestrando(a) do Programa de Pós-
Graduação em Administração, solicito a comprovação de proficiência em Língua 
Inglesa, conforme artigo 4º da Resolução 02 do Programa de Pós-Graduação em 
Administração. 
 
Em anexo, encaminho documento comprobatório de Proficiência em Língua Inglesa. 
 
Atenciosamente,  
 
____________________ 
Mestrando 

 
 

 

O aluno supracitado apresentou o(s) documento (s) que comprovam 
sua proficiência em Língua Inglesa, conforme normas do PPGA. 
 
Data: ___/___/______ 
 
 

_______________________________________ 
Coordenação do PPGA/UNIPAMPA 

 

 


