
                                                                         
 

PROVA DE INGLÊS DO EPQB 

 

A prova será oferecida de forma remota no dia 24/02/2022 às 12:00h. Os candidatos devem 

entrar na sala virtual http://meet.google.com/nan-spmd-iym às 11h40. A duração da prova é 

de 2 horas.  

 
A avaliação de inglês aplicada pelo EPQB consiste em 2 provas de múltipla escolha. A 

primeira consiste em avaliação gramatical e de vocabulário e contém 50 questões a serem feitas 

em 1 (uma) hora; a segunda consiste em avaliação de compreensão de texto e contém 30 

questões a serem feitas em 1 (uma) hora. A nota dos candidatos será divulgada até 2 dias úteis 

após a aplicação da mesma. Será considerado aprovado na proficiência em inglês aquele cuja 

nota na prova for superior ou igual a 68%.  

 

As instruções para realização da prova de forma remota encontram-se no documento 

Instruções para Prova de Inglês, disponível do site do EPQB. Quem não estiver apto a 

atender as condições especificadas, não poderá fazer a prova. 

 

Os interessados devem enviar email para a profa. Tânia (tania@eq.ufrj.br) até dia 
18/02/2022, indicando sua intenção de realização da prova e: 

 Se é candidato ao mestrado acadêmico 2022/1; 

 Se é candidato ao doutorado 2022/1; 

 Se é aluno do EPQB de mestrado acadêmico (indicar ano de entrada) e nunca fez 
prova do EPQB; 

 Se é aluno do EPQB de mestrado profissional (indicar ano de entrada) e nunca fez 
prova do EPQB; 

 Se é aluno do EPQB de doutorado (indicar ano de entrada) e nunca fez prova do 
EPQB; 

 Se é aluno do EPQB de mestrado acadêmico (indicar ano de entrada) e já fez 
alguma prova de inglês do EPQB (indicar quando); 

 Se é aluno do EPQB de mestrado profissional (indicar ano de entrada) e já fez 
alguma prova de inglês do EPQB (indicar quando); 

 Se é aluno do EPQB de doutorado (indicar ano de entrada) e já fez alguma prova de 
inglês do EPQB (indicar quando); 

 

Obs: alunos do EPQB que já fizeram 2 provas de inglês, só poderão fazer novamente caso 

estejam com dissertação/tese prontos, bem como demais requisitos para defesa atendidos. 

Esse material deverá ser enviado como comprovante. 
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