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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA 
 

 

RESOLUÇÃO PPGE Nº03 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016 
 
Institui dispositivos normativos para 
regulamentar a atividade obrigatória 
de proficiência no Programa de Pós-
Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. 

 
 
CONSIDERANDO o teor da Resolução Nº 197/2013-CONSEPE, de 10 de dezembro 
de 2013; 
CONSIDERANDO o disposto no Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Geografia. 
 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 
GEOGRAFIA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições regimentais, regulamenta os dispositivos sobre a atividade obrigatória de 
proficiência de discentes do PPGe: 
 
 
Art. 1º – Para a realização do Exame de Qualificação o aluno deve ser aprovado em 
Exame de Proficiência.  

I. Um exame de proficiência para alunos do Curso de Mestrado 
II. Dois exames de proficiência para alunos do Curso de Doutorado. 

 
§ 1º - Os idiomas aceitos para critério de comprovação de proficiência no PPGe serão: 
inglês, francês e espanhol. 
 
§2º - Os discentes regulares com nacionalidade estrangeira deverão realizar como 
critério de comprovação de proficiência pelo menos um exame da língua portuguesa, 
além de outra proficiência caso seu idioma originário não seja um dos três aceitos pelo 
Programa. 
 
Art. 2º – A apresentação da certificação de aprovação em proficiência em língua 
estrangeira (inglês, francês ou espanhol) será critério de seleção no Edital do Processo 
Seletivo, em conformidade com a Resolução nº197/2013-CONSEPE. 
 
Parágrafo Único - Quando não prevista no Processo Seletivo, a entrega da certificação 
de proficiência não poderá ultrapassar o último dia letivo do mês de dezembro do 
primeiro ano de curso. 
 



Art. 3º - Será aceito como proficiente em qualquer língua o aluno que obtiver uma 
comprovação de aprovação com nota igual ou superior a 7,0 (sete) em Exame de 
Proficiência realizado por instituição de referência, como COMPERVE/UFRN, ou de 
outras instituições de ensino superior. 
 
Parágrafo Único - A comprovação de proficiência também poderá ser obtida através do 
atendimento de um dos seguintes itens: 

I. Apresentar certificado do Test of English as Foreign Language – TOEFL 
(mínimo de 93 pontos para o Computer-based-Test – CBT); 

II. Apresentar certificado do Test of English as Foreign Language – TOEFL 
(mínimo de 397 pontos para o Paper-based-Test); 

III.  Apresentar certificado do Test of English as Foreign Language – TOEFL 
(mínimo de 30 pontos para o Internet-based-Test – IBT);  

IV. Apresentar certificado do Test of English as Foreign Language – TOEFL - ITP 
(mínimo de 337 pontos );  

V. Apresentar certificado do International English Language Test – IELTS 
(mínimo de 3,0 pontos); 

VI. Apresentar certificado do Test of English for International Comunication – 
TOEIC (mínimo 255 pontos); 

VII. Apresentar certificado do Common European Framework (Mínimo A2); 
VIII. Apresentar certificado do Diploma de Estudos em Língua Francesa - DELF 

(Mínimo A2); 
IX. Apresentar certificado do Test de Connaissance du Français - TCF (Mínimo 

A2); 
X. Apresentar certificado do Diplomas de Español como Lengua Extranjera – 

DELE (Mínimo A2); 
 
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Natal/RN, 19 de dezembro de 2016. 

 
 
 
 

Profª. Drª. Maria Helena Braga e Vaz da Costa 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

 
 
                                                                                       


