
 
 

 

RESOLUÇÃO 01/2008 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

 

 

Estabelece normas para a realização dos 

exames de proficiência em língua 

estrangeira nos cursos de Mestrado e 

Doutorado em Economia 

 
 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA DO 

INSTITUTO DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE  FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 76 e 78 do Regimento Geral da UFU, 

aos  14 dias do mês de Janeiro de 2008, tendo em vista a aprovação de Parecer de um de seus 

membros, o Professor Flávio Vilela Vieira,  

 

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentar o artigo 35 da Resolução 01/2007 do 

CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO que aprovou o Regulamento do Programa 

de Pós-Graduação em Economia do Instituto de Economia da UFU; 

 

CONSIDERANDO, o que consta do Parecer do Relator, Prof. Flávio Vilela Vieira,  

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

 

DA NATUREZA E OBJETIVOS 

 

Art. 1º Aprovar requisitos para a proficiência em língua estrangeira nos cursos de 

Mestrado e Doutorado em Economia. 

 

 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Art. 2º Os requisitos para a proficiência em língua estrangeira devem estar estritamente 

de acordo com o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Economia do Instituto de 

Economia da UFU. 

 

§ 1º No caso do Curso de Mestrado será avaliada apenas a proficiência em Língua 

Inglesa. 

 

§ 2º No caso do Curso de Doutorado serão avaliadas obrigatoriamente as proficiências 

em Língua Inglesa e em Língua Espanhola ou Língua Francesa. 

 

 



DOS PRAZOS 

 

Art. 3º. Os requisitos para a proficiência em língua estrangeira deverão ser cumpridos 

até no máximo um mês antes da data do exame de qualificação do Mestrado e do Doutorado, 

sendo que a não comprovação da proficiência em língua estrangeira, impedirá a realização do 

exame de qualificação, o qual deve ser autorizado pelo colegiado de pós-graduação do PPGE.  

 

 

DO TIPO DE PROFICIÊNCIA 

 

Art. 4º Considera-se proficiência em língua estrangeira a pontuação comprovada obtida 

pelo aluno no exame TOEFL (Test of English as a Foreign Language) para a língua inglesa, ou 

o Certificado de Proficiência em Língua Estrangeira PROFLIN/Ileel/UFU (Exame de 

Proficiência em Língua Estrangeira e Língua Portuguesa para Estrangeiros), sendo este último 

válido para proficiência em Língua Inglesa, Língua Espanhola ou Língua Francesa. Os 

resultados dos exames TOEFL e PROFLIN serão válidos para um período máximo de dois anos 

quando da apresentação do mesmo junto à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Economia (PPGE) para fins de comprovação da requerida proficiência, sendo que a aprovação 

final da proficiência caberá ao Colegiado do Curso de Pós-Graduação do PPGE.  

 

§ 1º.  A realização de um ou mais dos exames de proficiência descritos no Artigo 4º 

acima deve ser feita até um mês antes da realização do exame de qualificação do aluno, seja no 

Mestrado ou no Doutorado, respeitadas as normas contidas nos parágrafos § 1º e § 2º do Art. 2º 

do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Economia, PPGE.  

 

§ 2º.  No caso da pontuação obtida em exames TOEFL ou PROFLIN nos últimos dois 

anos o aluno deverá comprovar sua pontuação de no mínimo 230 pontos no TOEFL ou do 

conceito APTO no Exame de Proficiência na Leitura de Textos Acadêmicos no PROFLIN.  

 

 § 3º. A dispensa da proficiência em língua estrangeira poderá ser solicitada no caso de 

alunos de Mestrado para a Língua Inglesa, e de Doutorado para Língua Inglesa e Língua 

Espanhola ou Língua Francesa, quando o mesmo comprovar que uma destas é sua língua nativa, 

ou no caso da realização de cursos de graduação ou de pós-graduação em um país onde uma 

destas línguas seja considerada a língua oficial, sendo que o curso deve ter duração mínima de 

um ano. O colegiado do curso de pós-graduação será responsável pelo julgamento da 

pertinência da solicitação de dispensa do exame de proficiência em língua estrangeira quando de 

sua ocorrência.  

  

Art. 5°. Os casos omissos serão examinados e avaliados pelos membros do Colegiado 

de Pós-Graduação em Economia. 

 

Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor nesta data de 14 de Janeiro de 2008. 

 

 

 

Uberlândia, 14 de Janeiro de 2008. 

 

 

 

Carlos Alves do Nascimento 

Coordenador PPGE  


