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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE  

 

Resolução Colegiado PPGEduC n° 03/2020 
 
Dispõe sobre procedimentos de Exame de Proficiência de 
Língua Estrangeira no âmbito do PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE  

O Colegiado do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE (PPGEDuC), reunido em sessão plenária no dia 17 de junho de 
2020, no uso da atribuição prevista no art. 8°, do Regimento Interno do PPGEduC e, 
considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos de Exame de Proficiência 
em Língua Estrangeira no âmbito do processo seletivo de aluno regular e de estudantes 
regularmente matriculados no PPGEduC, 

RESOLVE: 
Art. 1° - São aptos a realização de exame de proficiência de línguas no Programa de Pós-
Graduação em Educação e Contemporaneidade: 

I - candidatos aprovados, classificados nas vagas disponibilizadas no edital do 
processo seletivo de aluno regular; 
II - estudantes regularmente matriculados no Programa que não lograram êxito no 
exame de proficiência de língua estrangeira até a integralização de 50% (cinquenta 
por cento) do curso; 
III - professores e técnicos da UNEB que requererem a realização do referido 
exame; 
IV – estudantes de outros Programas de Pós-Graduação que requererem realizar o 
exame, mediante pagamento de taxa específica. 

Art. 2° - O PPGEduC realizará exame de proficiência em Inglês, Francês, Espanhol e 
Italiano. 

Art. 3° Os candidatos poderão requerer dispensa de exame de proficiência através de 
requerimento na Secretaria Acadêmica do Programa, conforme prazos constantes no 
edital de seleção. 

Art. 4° - São condições de dispensa de exame de proficiência de línguas: 

I – apresentação de documentos comprobatórios de aprovação em exame de 
proficiência em língua estrangeira em Programa de Pesquisa e Pós-Graduação de 
universidades brasileiras com data não superior a dois anos. 
II – apresentação de documentos comprobatórios da aprovação em exame de 
proficiência em língua estrangeira emitidos por órgãos reconhecidos, tais como: Test 
of English as a Foreign Language (TOEFL), Diplome d´Etudes em Langue Française 
(DELF),  Proficiência em Italiano emitida por instituições do Sistema di qualità  
Certificazione Lingua Italiana di Qualità (CLIQ) e Diploma de Espanhol como Língua 
Estrangeira (DELE).  
III – apresentação de documentos comprobatórios (diploma e histórico escolar) de 
graduação em Letras com habilitação nas línguas Espanhol, Inglês, Italiano e 
Francês. 
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Art. 5º - É competência do Colegiado do Programa de Pós-Graduação garantir a 
confecção, aplicação e correção das provas de proficiência em língua estrangeira. 

§1. A prova tem duração máxima de 03 (três) horas. 

§2. É permitido o uso de dicionários monolíngues e bilíngues pelos candidatos.   

Art. 6º - Os casos omissos serão julgados pelo Colegiado do Curso. 

Salvador, 17 de junho de 2020. 

Mary Valda Souza Sales 
Coordenadora do PPGEduC/UNEB 

Portaria n° 548/2019 
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