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ANEXO VII 

COMPROVANTES EM IDIOMAS ACEITOS NO PROCESSO SELETIVO DE 
MESTRADO E DOUTORADO DO PPGD UERJ 2022-2023. 

 

a) O PPGD aceitará para comprovação de Proficiência dos seguintes idiomas: 
Inglês, Francês, Italiano, Alemão e Espanhol. 
b) São necessárias duas proficiências para os doutorandos e um 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 pela UERJ ou por outra 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 2019 para ingresso em 2020, prova em 2020 para 
ingresso em 2021 e prova em 2021 para ingresso em 2022); 

g) A Coordenação do Curso poderá autorizar a isenção das futuras provas de 
proficiência que o programa realizar nas seleções futuras. 

 h) Declaração de aprovação do exame de proficiência do processo seletivo do 
PPGD UERJ realizado no ano de 2019 com ingresso em 2020. 

i) 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 
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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-sem- 
fronteiras/7476-isf-toefl-itp-gratuito), com nota mínima de 500 pontos. 


