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RESOLUÇÃO No 01/21/PPGEAL/UFPR 

 

Estabele as exigências a respeito do EXAME DE 

SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA para 

discentes de Mestrado e Doutorado do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal do Paraná 

(PPGEAL/UFPR). 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (PPGEAL), do Setor de Tecnologia 

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no uso de suas atribuições legais, estabelece as normas 

relativas à suficiência em língua estrangeira para os discentes de Mestrado e Doutorado. 

 
I – Disposições Gerais 

 
A comprovação de suficiência em língua estrangeira, conforme detalhado nesta resolução, é 

requisito indispensável para a realização da defesa de Dissertação (Mestrado) ou de Tese (Doutorado) 

no PPGEAL. 

 

II – Dos requisitos para os discentes de Mestrado 

 

Os discentes de Mestrado deverão comprovar, obrigatoriamente, nível de suficiência em inglês 

nos seguintes termos: 

i. Aprovação no teste aplicado pela Universidade Federal do Paraná, ou equivalente 

oferecido por outra Instituição de Ensino Superior, ou; 

ii. TOEFL IBT (Internet-Based Testing): mínimo de 42 pontos; ou 

iii. TOEFL ITP (Institutional Testing Program): mínimo de 460 pontos; ou 

iv. IELTS (International English Language Test): nota mínima 5, sendo que cada banda 

(listening, reading, writing e speaking) deverá ter nota mínima quatro; ou 

v. Certificado de Cambridge: nível mínimo B1. 
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III – Dos requisitos para os discentes de Doutorado 

 

Os discentes de Doutorado deverão comprovar o atendimento aos requerido para os discentes de 

Mestrado, podendo para tanto solicitar aproveitamento do exame de suficiência do curso Mestrado, o qual 

será avaliado nos termos do item II. Esclarece-se que para efeito do aproveitamento deverá o exame de 

suficiência realizado no curso de Mestrado obedecer aos mesmos requisitos exigidos para o 

aproveitamento de disciplina, ou seja, que o exame tenha sido realizado a menos de 5 anos. 

 

Além disso, deverá o discente de Doutorado comprovar, obrigatoriamente, suficiência em segunda 

língua estrangeira, com aprovação no teste oferecido pela Universidade Federal do Paraná, ou equivalente 

oferecido por outra Instituição de Ensino Superior. 

 

Opcionalmente à suficiência em segunda língua estrangeira, poderá o discente comprovar 

proficiência em língua inglesa nos termos descritos a seguir: 

 

i. TOEFL IBT (Internet-Based Testing): mínimo de 72 pontos; ou 

ii. TOEFL ITP (Institutional Testing Program): mínimo de 543 pontos; ou 

iii. IELTS (International English Language Test): nota mínima 6, sendo que cada banda 

(listening, reading, writing e speaking) deverá ter nota mínima cinco; ou 

iv. Certificado de Cambridge: nível mínimo B2. 

 

IV – Da validade dos testes de proficiência em língua estrangeira 

 

Exceto para o “Certificado de Cambridge”, todos os demais deverão estar dentro da data de 

validade, normalmente 2 (dois) anos, quando da solicitação do registro de suficiência em língua 

estrangeira. 

 

V – Das disposições finais 

O(s) teste(s) de suficiência/proficiência em língua estrangeira deverá(ão) constar no histórico 

escolar até a data de solicitação de defesa da dissertação ou tese. 

 

 

Curitiba, 13 de abril de 2021. 


