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Comprovantes de proficiência em língua estrangeira exigidos para inscrição de seleção PPG-GOC 
 
 
Para os(as) candidatos(as) ao Mestrado, cópia legível e sem rasura do comprovante de proficiência em 
língua inglesa e, para os(as) candidatos(as) ao Doutorado, comprovante de proficiência em língua inglesa e 
de um segundo idioma escolhido entre o espanhol, francês, alemão e italiano. Serão aceitos, desde que 
válidos no ato da inscrição, somente os seguintes comprovantes de proficiência:  
 

a) Língua inglesa 
i) certificado de aprovação em exame de língua inglesa, realizado nos últimos 03 (três) anos pelo 

CENEX/ FALE/UFMG (rendimento igual ou superior a 60%). Informações sobre o exame do 
CENEX/ FALE/ UFMG (calendário de inscrição e das provas, custos, etc.) podem ser obtidas no 
site http://www.cenex.letras.ufmg.br/pt-BR/exames-de-proficiencia/apresentacao-proficiencia; 

ii) certificado de aprovação, nos últimos 05 (cinco) anos, em um dos seguintes testes: CAMBRIDGE, 
IELTS, MICHIGAN, TOEFL, TOEIC. Só são elegíveis os(as) candidatos(as) que tenham obtido um 
percentual de 60% do valor total possível nos referidos testes, aplicados por instituições 
credenciadas; 

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 na língua para a qual requer dispensa em curso 
reconhecido pelo MEC. 
 

b) Língua espanhola:  
i) certificado de aprovação, com rendimento superior ou igual a 60%, em exame de língua 

espanhola, realizado nos últimos 03 (três) anos pelo CENEX/ FALE/ UFMG. Informações sobre o 
exame podem ser obtidas no site http://www.cenex.letras.ufmg.br/pt-BR/exames-de-
proficiencia/apresentacao-proficiencia;  

ii) diplomas de Español como Lengua Extranjera – DELE (nível C2/Maestria); 
 

c) Língua francesa:  
i) certificado de aprovação, com rendimento superior ou igual a 60%, em exame de língua francesa, 

realizado nos últimos 03 (três) anos pelo CENEX/ FALE/ UFMG. Informações sobre o exame 
podem ser obtidas no site http://www.cenex.letras.ufmg.br/pt-BR/exames-de-
proficiencia/apresentacao-proficiencia;  

ii) certificado da Aliança Francesa, com nota mínima de 70/100 pontos, com validade de 03 (três) 
anos; DELF; DALF; DFP; DFP Juridique; e NANCY; 
 

d) Língua alemã:  
i) certificado de aprovação, com rendimento superior ou igual a 60%, em exame de língua alemã, 

realizado nos últimos 03 (três) anos pelo CENEX/ FALE/ UFMG. Informações sobre o exame 
podem ser obtidas no site http://www.cenex.letras.ufmg.br/pt-BR/exames-de-
proficiencia/apresentacao-proficiencia;  

ii) 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:  
i) certificado de aprovação, com rendimento superior ou igual a 60%, em exame de língua italiana, 

realizado nos últimos 03 (três) anos pelo CENEX/ FALE/ UFMG. Informações sobre o exame 
podem ser obtidas no site http://www.cenex.letras.ufmg.br/pt-BR/exames-de-
proficiencia/apresentacao-proficiencia. 

ii) 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). 


