MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Av. Tiarajú 810,
Telefone: 55 3421 8404

CEP: 97546-550
ALEGRETE/RS
Endereço eletrônico: propg@unipampa.edu.br

Memorando Circular 04/2015 Unipampa/PROPG

Alegrete, 03 de junho de 2015.

Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação da UNIPAMPA
Assunto: Exame de Proficiência em Língua Inglesa - 2015

Prezados Coordenadores,

Comunicamos que, da mesma forma que em 2014, neste ano deverá ser
utilizado o Test of English as a Foreign Language—Institutional Testing Program
(TOEFL-ITP) como exame de proficiência de inglês oferecido pelo Programa Inglês
sem Fronteiras.
Os critérios para validação do resultado do TOEFL ITP como exame de
proficiência deverão ser definidos pela Comissão Coordenadora dos PPGs, sendo que
a nota para aproveitamento não poderá ser inferior a 337 pontos, que indica o nível A2.
Para validação do exame e aproveitamento como Exame de proficiência o
aluno deverá apresentar o resultado oficial do TOEFL ITP à Coordenação do Curso
(slip cor de rosa). Este resultado deve ser retirado na Secretaria Acadêmica do campus
onde foi realizado o exame. Se o aluno não tiver acesso ao resultado oficial, poderá
utilizar a versão impressa do resultado oferecida pelo IsF. Para isso, o aluno deverá
imprimir o resultado na presença do Coordenador do Mestrado ou servidor do PPG
responsável. O Coordenador ou servidor deverá autenticar o documento. Esta medida
serve para evitar fraudes no resultado como já ocorrido em outras instituições
brasileiras.
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Maiores informações sobre o exame podem ser obtidas pelos links:
isf.mec.gov.br ou www.isf-unipampa.org ou pelo e-mail isf.unipampa
Solicitamos ampla divulgação aos interessados.

Atenciosamente,
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Ricardo José Gunski
Pró-Reitor de Pós-Graduação
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