
Informações sobre Exame de Proficiência 
 
 
Em atendimento à Resolução Nº 08/2008, de 14 de outubro de 2008, do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, os(as) alunos(as) de Mestrado e de 
Doutorado aprovados(as) e classificados(as) nos exames de que trata este Edital 
deverão comprovar conhecimento de uma língua estrangeira, escolhida entre o inglês, 
francês e espanhol, exceto aqueles(as) que tenham um destes idiomas como língua 
pátria. Tal comprovação deverá ser feita no prazo máximo de 12 (doze) meses, para 
alunos(as) de Mestrado, e de 24 (vinte e quatro) meses, para alunos(as) de Doutorado, 
contados a partir da primeira matrícula no Curso e é requisito para a continuidade dos 
estudos no Mestrado e no Doutorado. Candidato(a) estrangeiro(a) que não tenha a 
língua portuguesa como língua pátria, deverá, ainda, comprovar conhecimento de 
língua portuguesa. 
 
Será aceita uma das seguintes comprovações de conhecimento de língua estrangeira 
e de português para estrangeiros: 

(i) Certificado de aprovação em exame de inglês, francês ou espanhol realizado pelo 
CENEX/FALE/UFMG para a ÁREA 4 (Linguística, Letras e Artes), e de português para 
estrangeiros (mínimo 60% de rendimento). Interessados (as) em obter o Certificado 
do CENEX/FALE/UFMG, que tem validade de 3 (três) anos, deverão fazer a inscrição 
específica para este exame, conforme informações e calendário de exames de 
proficiência em língua estrangeira para processos seletivos de Programas de Pós- 
Graduação no âmbito da UFMG, disponíveis no site do Cenex: www.letras.ufmg.br/ 
cenex (link: Exames de Proficiência). O(A) candidato(a) deverá verificar as opções de 
datas para as provas e resultado dos exames compatíveis com os prazos exigidos 
neste Edital para a comprovação de conhecimento do idioma estrangeiro 
escolhido, para Mestrado e Doutorado; 
(ii) comprovação de aprovação em exame de proficiência em inglês, francês ou 
espanhol e de português para estrangeiros realizados nos últimos 3 (três) anos, em 
Faculdades de Letras de Instituições Públicas de Ensino Superior, em que se 
comprove rendimento igual ou superior a 60%; 
(iii) comprovação de aprovação em exame de proficiência em inglês, francês ou 
espanhol e de português para estrangeiros(as) realizados nos últimos 3 (três) anos, 
para processos de seleção para Programas de Pós-Graduação stricto sensu 
credenciados pela CAPES, em que se comprove rendimento igual ou superior a 60%; 
(iv) Certificados e Diplomas: CAMBRIDGE, IELTS, MICHIGAN, TOEFL, TOEIC, no caso 
da língua inglesa; 
(v) DALF e DELF, no caso da língua francesa; 
(vi) DELE, no caso da língua espanhola; 
(vii) Diploma de curso superior em qualquer área do conhecimento, em que o ensino 
tenha sido ministrado na língua inglesa ou espanhola ou francesa, mediante 
comprovação; 
(viii) diploma de conclusão de curso de nível superior em Letras (Habilitação em 
Inglês e/ou Espanhol e/ou Francês), Licenciatura ou Bacharelado, mediante 
comprovação. 



(ix) Outros certificados de proficiência em língua inglesa poderão ser apresentados 
para julgamento de sua equivalência aos demais, pelo Colegiado do Programa. 

 


