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RESOLUÇÃO N° 003/2015 - PPGL 
 

Regulamenta os procedimentos sobre o Exame de 
Línguas Estrangeiras no âmbito do PPGL. 

 
  A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - PPGL, 
usando das atribuições regimentais, 
  
  CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os procedimentos sobre o Exame 
de Proficiência em Línguas Estrangeiras no âmbito do PPGL/UFAM;  
 

CONSIDERANDO decisão do Colegiado do PPGL, aprovada na reunião ordinária 
realizada em 19 de novembro de 2015, 
 
 
  R E S O L V E : 
 
 

Art. 1º - A Proficiência em Língua Estrangeira é de caráter obrigatório para a 
integralização do Curso de Mestrado em Letras/PPGL/UFAM e deverá ser efetuada até o final do 
segundo semestre letivo do Curso. 

 
Parágrafo único – Conforme Regimento do PPGL, o aluno que não lograr 

aprovação no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira até o prazo previsto no caput deste artigo 
será desligado do Programa. 
 

Art. 2º - A escolha das línguas estrangeiras poderá ser feita entre os idiomas inglês, 
francês e espanhol.  

 
Parágrafo único – O PPGL informará aos alunos a data da realização do Exame de 

Proficiência em Língua Estrangeira, quando por ele for realizado. 
 

 
Art. 3º - Poderá ser dispensado do Exame de Proficiência de Língua Estrangeira o 

aluno que apresentar, na temporalidade prevista, comprovante válido de proficiência no idioma 
escolhido, obtido nos últimos 5 (cinco) anos, de acordo com as seguintes exigências: 

 
I - língua inglesa: Certificado do TOEFL - Test of English as Foreign Language –
[mínimo de 213 pontos para o Computer-Based Test (CBT) ou mínimo de 550 pontos 
para o Paper-based Test (PBT) ou mínimo de 21 pontos na habilidade de Reading para 
o Internet-based Test (IBT) ou mínimo de 40 pontos na habilidade de Reading no  
Institutional  Test Program (ITP)] ou certificado do IELTS - International English 
Language Test  [mínimo de 6,0 pontos]; 
 
II - língua francesa: DELF - Diplôme d'Études en Langue Française (Diploma de 
Estudos em Língua Francesa) no Nível B1 ou DALF - Diplôme Approfondi de Langue 
Française (Diploma Aprofundado de Língua Francesa), qualquer nível. 
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III - língua espanhola: DELE - Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira  – Nível 
Intermediário, emitido pelo Instituto Cervantes. 
 
Parágrafo único - Fica dispensado do exame de Proficiência em Língua Estrangeira 

aquele candidato que tenha sido aprovado nos últimos cinco anos anteriores ao ano da matrícula em 
exame de proficiência realizados em Programas de Pós-Graduação credenciados pela Capes ou em 
exame de proficiência aplicado por Departamento de Línguas Estrangeiras ou equivalente de qualquer 
Instituição Federal do Ensino Superior, apresentada a declaração. 

 
Art. 4º - Do candidato estrangeiro será exigida, além da proficiência em língua 

estrangeira a que se refere o Art. 3º, a apresentação de comprovação de conhecimento na língua 
portuguesa por meio do CELPE-Bras - Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros, em nível intermediário. 

 
Parágrafo único. Caso a língua materna do candidato estrangeiro seja um dos três 

idiomas a que refere o Art. 3º desta Resolução, o candidato estará dispensado da Proficiência nas 
línguas referidas no caput do artigo. 

 
Art. 5º- Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Letras – PPGL. 
 
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Art. 7º - Esta Resolução passa a vigorar a partir de sua publicação. 

 
 
COLEGIADO DO PPGL, em Manaus, 19 de novembro de 2015. 

 
 
 
 

MARIA LUIZA DE CARVALHO CRUZ CARDOSO 
COORDENADORA 


