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PROCESSO SELETIVO PPGCFau PARA INGRESSO EM 01/2023 
 
 

Instruções quanto à realização da Prova de Língua Inglesa 
 
 

✓ Data: 06/03/2023 

✓ Início: 9 horas Fim: 11 horas 

✓ Acessem a sala antecipadamente – pelo menos 15 minutos antes de seu início 

✓ Local de realização da prova: Anfiteatro 1 do CCBS, campus São Carlos da UFSCar. 

✓  A Prova de Língua Inglesa consistirá em questões baseadas num texto científico na temática da Conservação 

Biológica, redigido em inglês. As respostas dos candidatos deverão ser redigidas em português. Será atribuída 

uma nota entre 0 (zero) a 10,0 (dez). Esta prova terá duração de 2 (duas) horas e terá caráter classificatório 

com peso de 1,0 na média final. 

✓ Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete), serão aprovados no exame de proficiência em 

inglês exigido pelo Programa. Aqueles que obtiverem nota inferior a 7,0, terão um prazo de 18 meses, após a 

matrícula, para apresentarem o Certificado de Proficiência em Língua Inglesa, obrigatório para a conclusão do 

Mestrado Profissional; 

✓ Durante a realização da prova, será permitido somente o uso de Dicionário (inglês - português) em papel.  

✓ Os candidatos indígenas e/ou portadores de surdez estão isentos da necessidade de prestar a prova de língua 

inglesa, em consonância com o art. 13 da Resolução COPG Nº 13, DE 25 DE abril DE 2022, e terão suas médias 

calculadas apenas com base na análise do pré-projeto (item 6.1.2 do edital) e do currículo (item 6.1.3 do 

edital), conforme item 7.2 do edital. 

✓ Os candidatos deverão estar presentes no local da prova pelo menos 15 minutos antes do seu início. 

✓ O candidato deve levar caneta preta ou azul e o documento de identidade (RG) ou documento com foto 

válido no país, aquele utilizado e anexado ao formulário eletrônico de inscrição. No caso de Candidatos 

Estrangeiros: Passaporte ou documento de identificação de seu país de origem, com foto. 

✓ ATENÇÃO!!! Na prova resolvida a ser devolvida não deve haver qualquer identificação do nome candidato, 

somente o número do documento de identidade (RG) e no caso de candidato estrangeiro, o número do 

passaporte ou do documento de identificação de seu país de origem, aquele utilizado e anexado ao 

formulário eletrônico de inscrição. 
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