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O comprovante de proficiência em inglês deve ser apresentado no ato da inscrição.
Serão  aceitos  os  seguintes  CERTIFICADOS  DE  PROFICIÊNCIA  em  inglês:

 - CPE (Certificate of Proficiency in English - Universidade de Cambridge (pontuação >=
60%)  -  http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/proficiency/

-  IELTS  (nota  mínima:  5,0)  -  http://www.ieltscourse.com/

-  TEAP  (Test  of  English  for  Academic  Purposes)  (pontuação  mínima  70)  -
http://www.teseprime.org/apresentacao.php

 -  TOEFL  –  iBT  (TOEFL  –  internet-Based  Test)  (pontuação  mínima  80)  -
http://www.ets.org/pt/toefl/ibt/about

 -  TOEFL  –  PBT  (Paper-based  Test)  (mínimo  500  pontos)  -
http://www.ets.org/pt/toefl/pbt/about

 -  TOEFL  –  ITP  (Administration  and  Scorning)  (mínimo  500  pontos)  -
https://www.ets.org/toefl_itp/administration_scoring

Caso o  candidato  não  tenha  o  comprovante  de  Proficiência  em Inglês,  deverá
realizar a Prova de Suficiência em inglês junto com a Prova de Conhecimentos Específicos
do processo de seleção para ingresso no PMBqBM.

A  prova  de  suficiência  em  inglês  é  aplicada  juntamente  com  a  prova  de
conhecimentos específicos e constitui-se de compreensão de texto científico, permitindo-
se o uso de dicionário. A prova tem caráter eliminatório. Há 2 possibilidades de resultados
desta prova: Aprovado e Reprovado.

Os candidatos ao DOUTORADO que não possuírem comprovante de Proficiência
em Inglês (nenhum dos aceitos acima),  no momento da seleção realizarão a Prova de
Suficiência em inglês junto com a Prova de Conhecimentos Específicos do processo de
seleção para ingresso no PMBqBM e, em sendo aprovados para entrada no programa,
terão  um  prazo  de  01  ano  a  contar  da  data  de  matrícula  no  PMBqBM-UERN  para
apresentar comprovante de Proficiência em Inglês dentre os aceitos acima.   
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