
 

 

ANEXO 2 

O presente Anexo ao Edital UFRJ/EQ nº 774/2022 dispõe sobre as normas para 

comprovação de proficiência em Língua Inglesa e Língua Portuguesa para candidatos 

ao Mestrado Acadêmico do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da UFRJ, para o ano letivo de 2022. 

1. As Instituições reconhecidas pelo EPQB 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 Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos (EPQB), o 

candidato deverá obter as pontuações constantes no quadro a seguir: 

 

3. Serão aceitos Certificados de Proficiência em Inglês emitidos no máximo 2 

(dois) anos antes da data de início do período de inscrição do processo seletivo 

no Programa. 

4. Será válido comprovante oficial de intercâmbio (período mínimo de um ano) em 

países de língua inglesa, desde que concluído no máximo 2 (dois) anos antes da 

data de início do período de inscrição do processo seletivo no Programa. 

5. O candidato estrangeiro não lusófono selecionado e que venha a se matricular no 

Curso de Mestrado Acadêmico deverá comprovar proficiência em língua 

portuguesa no prazo limite de 1 (um) ano a partir da data de sua matrícula. 

5.1 A comprovação de proficiência da Língua Portuguesa pelo candidato não 

lusófono será validada pelo certificado concedido pelo exame Celpe-Bras do 

Ministério da Educação. 

5.2 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. 


