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RESOLUÇÃO NO 04/2016 de 08 de JUNHO de 2016. 
 

Estabelece critérios para dispensa de provas de 
língua estrangeira, exigidas para o ingresso no 
Programa de Pós-Graduação em Gestão & 
Organização do Conhecimento. 

  
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO 

& ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO (PPGGOC da UFMG, no uso de suas 
atribuições regulamentares, RESOLVE      

 
Art. 1º - Poderão ser dispensados das provas de língua estrangeira exigidas nos exames de 
seleção para o PPGGOC, os candidatos que atendam a pelo menos uma das seguintes 
condições: 
 

a) Língua inglesa 
 

i) Certificado de aprovação em exame de língua inglesa, realizado nos últimos 
3 anos pelo CENEX/ FALE/UFMG (rendimento igual ou superior a 60%), 
para qualquer das Áreas definidas no Edital FALE/UFMG 001/2016, 
disponível no site do Centro de Extensão – Cenex / FALE / UFMG: 
www.letras.ufmg.br/cenex/proficiencia. Informações sobre o exame do 
CENEX / FALE / UFMG (calendário de inscrição e das provas, custos, etc.) 
podem ser obtidas no mencionado site. Os alunos do Mestrado e Doutorado 
deverão escolher datas de realização do exame e de divulgação de resultado 
que sejam compatíveis com os prazos exigidos no Edital de Seleção, para a 
apresentação da comprovação;  

ii) Certificado de aprovação, nos últimos 05 anos, em um dos seguintes testes: 
CAMBRIDGE, IELTS, MICHIGAN, TOEFL, TOEIC. São elegíveis apenas 
os candidatos que tenham obtido um percentual de 60% do score total 
possível nos referidos testes, aplicados numas das seguintes instituições: 
Centro Binacional Brasil – Estados Unidos (IBEU, ICBEU, Alumni, Casa 
Thomas Jefferson); Conselho Britânico; Cultura Inglesa; 

iii) Comprovação de diplomação por universidade em que o ensino tenha sido 
ministrado na língua inglesa; 

iv) Diploma de conclusão de curso de nível superior de escolaridade na língua 
para a qual requer dispensa em curso reconhecido pelo MEC, na época da 
diplomação, mediante comprovação. 

 
b) Língua espanhola: Certificado de aprovação em exame de língua espanhola, 

realizado nos últimos 3 anos pelo CENEX / FALE / UFMG (rendimento igual ou 
superior a 60%) para qualquer das Áreas definidas no Edital FALE / UFMG 
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001/2016, disponível no site do Centro de Extensão – Cenex / FALE / UFMG: 
www.letras.ufmg.br/cenex/proficiencia. Informações sobre o exame do CENEX / 
FALE / UFMG (calendário de inscrição e das provas, custos, etc.) podem ser 
obtidas no mencionado site. Os alunos do Mestrado e Doutorado deverão escolher 
datas de realização do exame e de divulgação de resultado que sejam compatíveis 
com os prazos exigidos no Edital de Seleção, para a apresentação da comprovação; 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera – DELE (nível C2/Maestria); CELU 
(Certificado de Español Lengua y Uso), nível C2; 
 

c) Língua francesa: Certificado de aprovação em exame de língua francesa, realizado 
nos últimos 3 anos pelo CENEX / FALE / UFMG (rendimento igual ou superior a 
60%), para qualquer das Áreas definidas no Edital FALE / UFMG 001/2016, 
disponível no site do Centro de Extensão – Cenex / FALE / UFMG: 
www.letras.ufmg.br/cenex/proficiencia. Informações sobre o exame do CENEX / 
FALE / UFMG (calendário de inscrição e das provas, custos, etc.) podem ser 
obtidas no mencionado site. Os alunos do Mestrado e Doutorado deverão escolher 
datas de realização do exame e de divulgação de resultado que sejam compatíveis 
com os prazos exigidos no Edital de Seleção, para a apresentação da comprovação; 
certificado da Aliança Francesa, com nota mínima de 70 /100 pontos, com validade 
de 3 (três) anos; DELF; DALF; DFP; DFP Juridique; e NANCY; 
 

d) Língua alemã: Certificado de aprovação em exame de língua alemã, realizado nos 
últimos 3 anos pelo CENEX/ FALE/UFMG (rendimento igual ou superior a 60%), 
para qualquer das Áreas definidas no Edital FALE/UFMG 001/2016, disponível no 
site do Cenex/FALE/UFMG: www.letras.ufmg.br/cenex/proficiencia. Informações 
sobre o exame do CENEX/ FALE/ UFMG (calendário de inscrição e das provas, 
custos, etc.) podem ser obtidas no mencionado site. Os alunos do Mestrado e 
Doutorado deverão escolher datas de realização do exame e de divulgação de 
resultado que sejam compatíveis com os prazos exigidos no Edital de Seleção, para 
a apresentação da comprovação; um dos seguintes certificados conferido pelo 
Goethe Institut, ZD ou MITTELSTUFENPRÜFUNG, com validade de 3 (três) 
anos; TestDaF; Goethe-Zertifikat C1 e C2; Zentrale Oberstufenprüfung - ZOP; 
Kleine Deutsche Sprachdiplom - KDS; Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS. 

 
e) Língua italiana: Certificado de aprovação em exame de língua italiana, realizado 

nos últimos 3 anos pelo CENEX / FALE / UFMG (rendimento igual ou superior a 
60%), para qualquer das Áreas definidas no Edital FALE/UFMG 001/2016, 
disponível no site do Centro de Extensão – Cenex / FALE / UFMG: 
www.letras.ufmg.br/cenex/proficiencia. Informações sobre o exame do CENEX / 
FALE / UFMG (calendário de inscrição e das provas, custos, etc.) podem ser 
obtidas no mencionado site. Os alunos do Mestrado e Doutorado deverão escolher 
datas de realização do exame e de divulgação de resultado que sejam compatíveis 
com os prazos exigidos no Edital de Seleção, para a apresentação da comprovação; 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Escola de Ciência da   Informação 
Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento  

 
Tipo de documento: resolução 

 

 
um dos seguintes certificados de Institutos de Cultura Italiana, CEL3, CILS Dois 
B2, PLIDA B2 com aproveitamento mínimo de 60%, com validade de 2 (dois) 
anos; CILS (níveis 3 e 4); CELI (níveis 4 e 5); 

 
Art. 2º - A dispensa deve ser solicitada em requerimento dirigido ao Colegiado do 
PPGGOC, acompanhado de documentação que comprove a condição alegada. 

 
 

Belo Horizonte, 08 de junho de 2016.  
 
 
 
Prof. Maurício Barcellos Almeida 
Coordenador do Pró-tempore 
Programa de Pós-Graduação em Gestão & Organização do Conhecimento 

 
 
 

 


