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ORIENTAÇÕES SOBRE EXAMES DE PROFICIÊNCIA 

 

A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA, no uso de suas atribuições e em 

exercício de suas competências, 

– CONSIDERANDO a atual pandemia decorrente do novo coronavírus; 

– CONSIDERANDO a instauração de procedimentos emergenciais para a imperiosa necessidade de 

se evitar a contaminação em larga escala com máxima redução da exposição de pessoas ao novo 

coronavírus, que ocasionou flagrante prejuízo à saúde pública; 

Esclarece e orienta: 

1. É permitida a utilização de certificados para a comprovação de proficiência em língua 

estrangeira de acordo com a determinado no Art. 14, II e III do Regimento Geral da Pós-

Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de Juiz de Fora. Portanto, recomenda-se que 

os Programas de Pós-Graduação priorizem esse tipo de comprovação enquanto prevalecer a 

suspensão das atividades presenciais na instituição. 

2. Em caso de dúvidas sobre os tipos de certificados que podem ser aceitos, deve ser feito contato 

com a Diretoria de Relações Internacionais – DRI (incoming.dri@ufjf.edu.br). 

3. Outra possibilidade diante do atual contexto de excepcionalidade é comprovar a proficiência 

por meio de avaliação online nas plataformas institucionais Moodle e Google Classroom, 

desde que todo o exame seja gravado por dispositivos que capturem áudio e vídeo e o 

armazenamento da gravação seja garantido pelo PPG. 

4. Alguns PPGs, como o Ciências Aplicadas à Saúde, já avaliaram a proficiência dessa forma 

(confira no edital: https://www.ufjf.br/ppgcas/files/2020/02/Edital-02-2020.pdf). Nesse 

sentido, a PROPP incentiva a troca de experiência entre as coordenações e, em caso de 

dúvidas técnicas, orienta o contato com o CGCO por meio da Central de Serviços de TI online 

cujo ícone está disponível na página de login do Siga. 
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