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EDITAL 03/2021 
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
O Reitor e o Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Direito e Desenvolvimento Sustentável 
no uso de suas atribuições regimentais, tornam público o Edital de chamada para os exames de 
proficiência em línguas estrangeiras: Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e Alemão para o Curso de 
Mestrado Profissional em Direito e Desenvolvimento Sustentável e torna público os procedimentos. 
 
1. CATEGORIA DE ENQUADRAMENTO PARA A PROVA 
Todos os alunos regularmente matriculados no PPGDDS estão aptos a se inscreverem para a prova e 
demais membros da comunidade que desejam comprovar proficiência instrumental. 
 
2. INSCRIÇÃO PARA A PROVA 
A inscrição para a prova acontecerá no período de 01 a 10 de novembro, na Secretária Acadêmica da 
UNIFACVEST mediante o preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO ou poderá preencher a ficha de 
inscrição disponível na página abaixo e enviar via e-mail para secretaria.ppg@unifacvest.edu.br 
 
É responsabilidade exclusiva dos(as) candidatos(as) preencher corretamente seus dados no 
momento da inscrição. 
 
3. TAXAS 
Os alunos regularmente matriculados no PPGDDS fazem a inscrição para a prova gratuitamente. Os 
alunos externos pagam a taxa de R$ 1.200,00, cujo depósito deverá ser feito no Banco Bradesco, 
Agência 360, conta 6451-3, em nome de Sociedade de Educação N. S. Auxiliadora Ltda.  
 
4. LOCAL E HORA 
As provas acontecerão, simultaneamente, no dia 13 de novembro de 2021, das 09 às 12h, através da 
SALA VIRTUAL. 
 
5. DA PROVA 
A Prova é individual, sem consulta, com exceção do uso de dicionário físico, padrão, não sendo possível 
a utilização de dicionários técnicos-jurídicos nem gramaticais.  
 
É responsabilidade do(a) candidato(a) testar com antecedência seu(s) equipamento(s) e respectivas 
funcionalidades (em especial o adequado funcionamento da câmera e microfone), bem como os links 
enviados para acesso à sala virtual e ao ambiente da prova. 
 
Durante a realização da Prova o(a) candidato(a) deve manter a câmera habilitada, não sendo permitido 
sua desativação antes do término da mesma, sob pena de desclassificação do(a) candidato(a). 
 
6. COMPROVANTES EM IDIOMAS ACEITOS NO PROCESSO SELETIVO DE 
MESTRADO PPGD UNIFACVEST 2021-2022. 
 
a) O PPGD aceitará para comprovação de Proficiência dos seguintes idiomas: 
Inglês, Francês, Italiano, Alemão e Espanhol. 
b) É necessária uma proficiências para os mestrandos. 
c) Diploma de Curso Superior em Letras, com habilitação na língua estrangeira 
em questão, expedido por Instituição de Ensino Superior; 
d) Diploma de Curso Superior em qualquer área de conhecimento, obtido no 
Exterior, exceto nos países de língua oficial portuguesa (PALOP); 
e) Declaração de aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira 
expedida por  Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC; 
f) Declaração de aprovação em exame de proficiência expedido por outro Programa 
de Pós-Graduação, de conceito no mínimo 4 na classificação Capes, dos últimos 
3 (três) anos (prova em 2018 para ingresso em 2019, prova em 2019 para ingresso 
em 2020 e prova em 2020 para ingresso em 2021); 
g) A Coordenação do Curso poderá autorizar a isenção das futuras provas de 

https://docs.google.com/document/d/1e6kbL-4pHP_VEbwEhBzOoCS3SlLyjQJS/edit?usp=sharing&ouid=112258817796371479021&rtpof=true&sd=true
mailto:secretaria.ppg@unifacvest.edu.br
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proficiência que o programa realizar nas seleções futuras. 
h) Das seguintes instituições: 
 
Língua Alemã –Goethe-Zertifikatouon DAF, nível B1 ou superior; www.goethe.de/de 
Língua Francesa – ELFA (Examen de Lecture em Français pour Buts Academic) na área 
de Humanas/Sociais nível B1 (pontuação mínima 70) ou superior – www.teseprime.org 
Língua Francesa – DELF, nível B1 ou superior (inclusive DALF); 
www.aliancafrancesa.com.br/exames/exames_delf.htm 
Língua Inglesa – TEAP (Test of English for Academic Purposes) na área de 
Humanas/Sociais nível B1 (pontuação mínima 70) ou superior - www.teseprime.org 
 Língua Inglesa – TOEFLiBT (mínimo de 61 pontos) ou IELTS (mínimo Band5); 
www.ets.org/toefl 
Língua Italiana – VALI (Valutazione di Lettura in Lingua Italiana) na área de 
Humanas/Sociais nível B1 (pontuação mínima 70) ou superior - www.teseprime.org 
Língua Italiana – CILS Uno ou PLIDA nível B1, ou superior; - www.unistrasi.it 
Língua Espanhola- Certificados DELE (Diploma de Espanhol como Língua 
Estrangeira) do Instituto Cervantes ou SIELE (Serviço Internacional de Avaliação da 
Língua Espanhola). Com a pontuação mínima para aprovação no B1. 
TAPI Brasil (http://www.tapibrasil.org/) 
(http://bobidiomas.com.br) e em outras Universidades. Nota mínima exigida por 
habilidade: 
Inglês – TAPI módulo B (inglês), com nota igual ou superior a 50; 
Francês – TAPI módulo H (francês), nota igual ou superior a 50. 
Cambridge (CAE, Nota mínima 6,0; ou FCE B ou A ou compatível com as novas 
atualizações); 
TOEFL ITP (Institutional Testing Program) aplicado por Universidades públicas 
federais, estaduais ou institutos federais (consultar 
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/idiomas-semfronteiras/7476-isf-toefl-
itp-gratuito), com nota mínima de 500 pontos. 
 
 
7. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
A Comissão de Avaliação é formada por dois professores do PPGDDS e indicada pelo Coordenador do 
Programa, e procede de acordo com o regimento do Programa e da documentação da CAPES. Em caso 
de dúvidas, o Colegiado do PPGDDS delibera sobre a mesma. 
 
8. RESULTADO  
A Comissão de Avaliação do Exame de Proficiência divulga o resultado das provas no dia 18 de 
novembro. 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O prazo para impugnação deste Edital é de (2) dois dias úteis após a sua publicação.  
 
 

Lages, 29 de outubro de 2021 
 
 
 

 
Reitor do Centro Universitário FACVEST - UNIFACVEST 

Colegiado do Programa De Mestrado Profissional em Direito e Desenvolvimento Sustentável 

 


