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Edital de Divulgação e Convocação 02/2018 

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 

 

A coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Ciência de Materiais 

(PPG-ECM) torna público o edital para a inscrição e a realização do Exame de Proficiência em 

Inglês dos alunos regulares e especiais do PPG-ECM, conforme disposto no Regimento do PPG-

ECM e demais regras descritas abaixo. 

Todos os alunos regulares do PPG-ECM ficam convocados a prestarem este exame, salvo os 

que já o tenham sido aprovados anteriormente no mesmo. O não comparecimento deverá ser 

justificado por escrito com a concordância do orientador. 

Para os alunos especiais a realização do exame é facultativa.  

 

Período de inscrição: de 19 de outubro a 06 de novembro 2018 

Das inscrições: Para se inscrever o aluno deve enviar um e-mail para a secretaria de pós-graduação 

(pos.sjc@unifesp.br) com o formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, disponível 

em http://www.unifesp.br/campus/sjc/documentos-secpos/especificos.html.  

Data e horário da prova: 09 de novembro de 2018, das 09: 00 h as 12:00 h 

Locais do exame: 

 Diadema: sala de pós-graduação da Unidade José Alencar. Rua São Nicolau, 210 - 1 andar; 

 São José dos Campos: sala 106 da Unidade Talim. Rua Talim, 330; 

Divulgação dos resultados: a partir do dia 16 de julho. 
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Da Prova 

1. O Exame de Proficiência de Leitura em Língua Inglesa do PPG-ECM tem a finalidade de avaliar 

a competência de leitura e habilidades de compreensão e interpretação de textos por parte do 

candidato. 

2. A prova de Inglês terá formato de Prova Dissertativa, constando de um, ou mais de um, texto 

técnico-científico e/ou atualidades em língua inglesa, seguido(s) de questões abertas, no formato de 

perguntas, associação ou referência a parágrafo(s) do(s) texto(s), dentre outros, redigidas em 

Português ou inglês. As respostas poderão ser exigidas tanto em português, quanto em inglês. Os 

textos apresentados podem ser artigos científicos, notícias ou ensaios, extraídos da literatura 

disponível ao público, tanto na mídia impressa quanto em páginas da internet. 

3. As perguntas serão todas relativas ao texto apresentado e têm como objetivo avaliar habilidades 

de compreensão e interpretação de textos em Língua Estrangeira por parte do candidato. 

4. A nota mínima para aprovação no Exame de Proficiência é 6,0 (seis). 

5. Não será permitido o uso de dicionários durante a realização da prova. 

 

 

 

 
                                                                                                            Ana Paula de Azevedo Marques 

                                                                        Coordenador do PPG-ECM 

 

 

São Paulo, 10 de outubro de 2018. 


