
Exame de proficiência 
Seleção Mestrado e Doutorado  

Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal 

Conforme previsto nas Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG, o curso de Pós-
Graduação em Ciência Animal da Escola de Veterinária da UFMG exige a 
comprovação de proficiência em língua estrangeira como requisito para ingresso, 
conforme estabelecem os Editais de Seleção do Mestrado e Doutorado.  A Prova 
escrita de língua inglesa instrumental é de caráter eliminatório.  

Informamos aos candidatos que o Programa aceita o certificado emitido pelo Centro 
de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG - Cenex/FALE/UFMG, além de outros 
certificados divulgados nos editais. 

Isto posto, sugerimos que os candidatos, aos próximos processos seletivos, após 
tomar conhecimento desta exigência do Programa, tomem as  providências 
necessárias para atender ao requisito da prova de inglês, que é eliminatória, evitando 
transtornos futuros. Ressaltamos que os candidatos deverão inscrever-se 
especificamente na prova da Área 1 (Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências 
da Saúde). 

Acesse o calendário de provas de proficiência do CENEX-FALE para o ano corrente 
http://cenex.letras.ufmg.br/pt-BR/exames-de-proficiencia/pos-graduacao 

Importante ressaltar que também serão aceitos: 

1 Certificado de aprovação em exame de língua inglesa realizado pelo Centro de 

Extensão – CENEX, da Faculdade de Letras – FALE da UFMG, nos últimos 3 (três) 

anos, para a Área 1: Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências da Saúde, 

(mínimo 60%); 

2 Certificado de aprovação em exame de língua inglesa realizado, nos últimos 3 (três) 

anos, por Faculdade de Letras de Universidades reconhecidas; 

3 Test of English as Foreign Language – TOEFL, realizado nos últimos 2 (dois) anos 

com pontuação mínima de 420; 

4 International English Language Test – IELTS, realizado nos últimos 2 (dois) anos 

com pontuação mínima de 5; 

5 First Certificate in English – FCE/Cambridge, 

6 Certificate in Advanced English - CAE/Cambridge, 

7 Certificate of Proficiency in English- CPE/ Cambridge, emitidos pela Universidade de 

Cambridge com validade permanente; 

8 Test of English for International Communication – TOEIC realizado nos últimos 

2 anos com pontuação mínima de 550; 

9 TESE Prime (www.teseprime.org)  Exame: Test of English for Academic Purposes 

(TEAP), nota mínima de 60 pontos, validade permanente; 

10 Outros certificados de proficiência em língua inglesa demonstrando níveis 

intermediários ou avançados poderão ser apresentados para julgamento de sua 

equivalência aos demais, pelo Colegiado do Programa; 

http://cenex.letras.ufmg.br/pt-BR/exames-de-proficiencia/pos-graduacao
http://www.teseprime.org/

