
Processo Seletivo 2021:
Anexo 2 do Edital de Mestrado Profissional 2021

O presente Anexo ao Edital UFRJ/EQ nº  sobre as normas para comprovação de 
proficiência em Língua Inglesa e Língua Portuguesa para candidatos ao Mestrado 
Profissional em Tecnologia de Processos Sustentáveis da Escola de Química da UFRJ, 
para o ano letivo de 2021.

1. As Instituições reconhecidas para aplicar o exame e conceder o certificado de 
proficiência em Inglês são:

 CEFR - Common European Framework of Reference for Languages;
 ALTE - Association of Language Testers in Europe;
 University of Cambridge International Examinations;
 QPT - Quick Placement Test (Oxford University);
 TOEFL - Test of English as a Foreign Language;
 IELTS - International English Language Testing System;
 TAPI - Teste Acadêmico de Proficiência em Idiomas.

2. Para que o Certificado de Proficiência em Inglês seja aceito pelo 
ProgramaTecnologia de Processos Sustentáveis da Escola de Química da UFRJ, o 
candidato deverá obter as pontuações constantes no quadro a seguir:

3. A avaliação de inglês aplicada pelo MPTPS consiste em 2 provas de múltipla 
escolha. A primeira é uma avaliação gramatical e de vocabulário e contém 50 questões a 
serem feitas em 1 (uma) hora; a segunda é uma avaliação de compreensão de texto e 
contém 30 questões a serem feitas em 1 (uma) hora. A nota dos candidatos será 
divulgada até 48 horas após a aplicação da mesma. As datas de realização das provas, 
assim como, os resultados serão divulgados no site http://epqb.eq.ufrj.br.

4.  Será válido comprovante oficial de intercâmbio (período mínimo de um ano) em 
países de língua inglesa, desde que realizado no máximo 2(dois) anos antes da data de 
matrícula do aluno no Programa.

5. A comprovação de proficiência em Língua Portuguesa pelo candidato não lusófono 
será válida pelo certificado concedido pelo exame Celpe-Bras do Ministério da 
Educação.

http://epqb.eq.ufrj.br


6. O Celpe-Bras avalia a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção oral e a 
produção escrita da Língua Portuguesa de forma integrada e o candidato deverá 
comprovar o Nível Intermediário.

Links Recomendados:

 Processo Seletivo 2021
 Edital do Mestrado Profissional2021
 Anexo 1 do Edital de Seleção do MestradoProfissional
 Critérios de Seleção do Mestrado Profissional

Apoio Institucional e Financeiro

O MPTPS agradece o apoio recebido da CAPES
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
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