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Os Programas de Pós-graduação em Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica informam, para 

conhecimento dos interessados, que de 28 de setembro a 02 de outubro de 2020, estarão abertas as inscrições 

para o Teste de Proficiência em Língua Inglesa, observando-se os seguintes itens:  

1. Ao Teste de Proficiência em Língua Estrangeira poderão inscrever-se alunos regularmente 

matriculados nos Programas de Pós-graduação em Engenharia Mecânica (PPGEM) e Pós-

graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE), que já estejam aptos à defesa da dissertação ou tese, 

conforme regimento de cada programa. Este exame é para fins de atendimento do requisito de 

suficiência em línguas estrangeira definido nos regimentos dos programas PPGEM e PPGEE;  

2. Para a inscrição, os candidatos deverão enviar e-mail à secretaria dos programas, posmec@ufpa.br  

e  ppgee@ufpa.br, informando nome completo, número de matrícula e período estimado de defesa; 

3. O Teste de Proficiência em Língua Inglesa será realizado on-line, no dia 28.10.2020, às 14h, através 

da plataforma google meet, cujo link que será informado aos inscritos por e-mail no dia 27.10.2020. Constará 

de uma prova de interpretação de textos na Língua Inglesa que será aplicada na forma de formulário eletrônico, 

via google forms, com perguntas e respostas que deverá ser preenchido e enviado pelos candidatos que 

participarem de certame; 

4. Na data de 05 de outubro de 2020 será divulgada, por e-mail, a listagem com os inscritos; 

5. Os candidatos deverão entrar na sala do google meet com 15 (quinze) minutos de antecedência; 

6. Na data de 30 de outubro de 2020 será divulgada, por e-mail, a listagem dos candidatos aprovados 

que obtiverem, no mínimo, a nota 7,0 (sete), condição para atendimento às exigências dos cursos de Pós-

graduação Stricto Sensu; 

7. Os candidatos poderão solicitar revisão da Prova de Proficiência, via correio eletrônico, até 1 (um) 

dia útil após a divulgação do resultado. Os Programas de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e em 

Engenharia Elétrica terão 2 (dois) dias úteis, a partir da data da solicitação, para encaminhar o parecer ao 

solicitante, também via correio eletrônico. 
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