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RESOLUÇÃO Nº 001/2015 – CPPGEM 

 

 

Dispõe sobre o Exame de Proficiência em 

Língua Estrangeira para o curso de mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica da UDESC. 

 

 

O Presidente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (CPPGEM) do 

Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de 

suas atribuições em consonância e complementando o disposto no Regimento Geral da Pós-

Graduação Stricto Sensu da UDESC, aprovado pela Resolução nº 013/2014 – CONSEPE, e 

considerando a deliberação deste Colegiado, ocorrida em 01 de Outubro de 2015, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Para obtenção do título de mestre o aluno deverá apresentar, obrigatoriamente, Proficiência 

em Língua Inglesa. 

 

§ 1º  Alunos que comprovem o inglês como língua materna através de documentação civil 

ou escolar estão eximidos de comprovar Proficiência em Inglês; 

 

§ 2º  Alunos que possuam diploma de graduação emitido em país onde o inglês é língua 

oficial estão eximidos de comprovar Proficiência em Inglês. 

 

Art. 2º O aluno deverá demonstrar Proficiência em Língua Estrangeira no máximo até a metade do 

prazo regimental do curso. No caso do mestrado, esse prazo corresponde a 12 (doze) meses 

após o ingresso do aluno no curso. 

 

Art. 3º A proficiência na Língua Inglesa deverá ser atestada por comprovantes originais ou cópias 

autenticadas relativas a um dos seguintes exames: 

 

i. Exame de proficiência realizado por instituição(ões) credenciada(as) pelo colegiado do 

PPGEM, exigindo-se rendimento mínimo equivalente a 70% (setenta por cento) em 

leitura e interpretação; 

 

§ 1º O exame de proficiência será oferecido semestralmente, de acordo com datas e regras 

aprovadas pelo CPG e divulgadas pelo programa; 

 

§ 2º  O teste de Proficiência em Língua Inglesa constará de uma prova escrita, na qual será 

avaliado o desempenho do aluno na leitura e interpretação de textos, sendo permitida 

a consulta a dicionários; 
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ii. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - modalidade iBT (Internet-based Test), 

com um mínimo de 18 pontos na Habilidade de Compreensão de Texto (Reading); 

 

ii. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - modalidade iBT (Internet-Based Test), 

com um mínimo de 18 pontos na Habilidade de Compreensão de Texto (Reading), ou 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - modalidade ITP (Institutional Testing 

Program) com um mínimo de 480 pontos; (Redação dada pela Resolução n° 

002/2017 - CPPGEM) 

 
iii. IELTS (International English Language Testing System), com uma pontuação de banda 

inteira (whole band) mínima de 5,0; 

  

iv. Outros certificados emitidos por instituições de ensino superior públicas reconhecidas 

pelo Ministério da Educação ou Conselhos de Educação Estaduais deverão ser 

avaliados pelo colegiado do programa. 

 

Parágrafo único -  A comprovação de Proficiência da Língua Inglesa deverá ser feita mediante a 

apresentação de certificado obtido nos últimos 05 anos a contar da data de 

matrícula no curso. 

 

Art. 4º A não observância dos prazos estabelecidos equivale à reprovação no exame de proficiência. 

 

Art. 5º Casos omissos ou particulares serão analisados pelo CPPGEM. 

 

Art. 6º Esta resolução entra em vigor nesta data. 

 

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Joinville (SC), 01 de Outubro de 2015. 

 

 

Eduardo Lenz Cardoso, Dr. Eng. 

Presidente do CPPGEM 

http://www.cct.udesc.br/arquivos/id_submenu/999/2017___resolucao_n._002_2017___ppgem___altera_o_exame_de_proficiencia_em_lingua_estrangeira.pdf
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