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INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 02, de 25 de janeiro de 2022. 

 

  

Dispõe sobre os procedimentos para proficiência em língua 

estrangeira junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Forenses (PPGCF) da Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Forenses (PPGCF) da Unifesspa, no uso 

da competência que lhe foi atribuída pela Resolução n. 538, de 29 de abril de 2021, e tendo em vista 

o Regimento do PPGCF, resolve: 

 
Art.1. A nota mínima para aprovação no exame de proficiência em línguas é de 7,0 (sete) pontos, 

para crédito desta componente junto ao PPGCF. 

Art.2. Os alunos do curso de mestrado poderão demonstrar suficiência em língua estrangeira através 

de aprovação em exame de proficiência realizado pela própria Unifesspa ou através da apresentação 

de certificado válido de um dos seguintes exames: 

I. Para o Inglês: 

  

a) TOEFL IBT Internet-based Test, com pontuação mínima de 40 pontos;  

b) TOEFL Computer-based Test, com pontuação mínima de 120 pontos;  

c) TOEFL ITP Institutional Testing Program e Paper-based Test, com pontuação mínima de 400 

pontos;  

d) IELTS International English Language Testing Service, com pontuação mínima de 4 pontos;  

e) TOEIC Test of English for International Communication, com pontuação mínima de 400 

pontos;  

f) TEAP Test of English for Academic and Professional Purposes, com pontuação minima de 50 

pontos; 

g) Cambridge English: Proficiency (CPE): C;  

h) Cambridge English: Advanced (CAE): C;  

i) Cambridge English: First (FCE): C; 

j) Curso de língua inglesa regular com certificação internacional reconhecida internacionalmente 

e com carga horária mínima de 180 horas; 

k) Aprovação em algum exame de proficiência em inglês em programa de pós-graduação stricto 

sensu; 

l) Os candidatos que comprovem permanência igual ou superior a 1 (um) ano em país de língua 

inglesa podem apresentar o seu comprovante de residência que terá a validade de proficiência 

em inglês. 
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Art.3. Casos excepcionais, devidamente justificados, serão analisados pelo Colegiado, que apreciará 

a relevância do pedido em reunião, e decidirá pelo aceite ou não do pleito. 

 

Art.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGCF. 

Art.5. Esta Instrução Normativa se aplica aos procedimentos para o o exame de proficiência junto ao 

PPGCF. 

Art.6. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Marabá, 25 de janeiro de 2022. 
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