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COMUNICADO
Sobre o Certificado de proficiência em inglês exigido no item 3.3, “m” do
Edital Regular de Seleção 2020 e item 3.9, “l” do Edital Suplementar de
Seleção 2020 do Mestrado Profissional

Prezados candidatos,
Primeiramente, reiteramos o disposto nos Editais supracitados de que o
certificado de proficiência em inglês é exigido no ato da inscrição, sem o qual
esta não poderá ser feita.
Comunicamos, contudo, que o certificado expedido pelo CENEX-FALE,
embora o mais procurado, não é o único aceito pelo Colegiado de Pós-Graduação
em Gestão de Serviços de Saúde. Há outros aceitos, conforme os itens
supracitados dispostos nos Editais respectivos:
(1) Certificado de aprovação expedido, nos últimos 03 (três) anos, pelo
CENEX-FALEUFMG nos termos da Resolução no. 08/2008 do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG (mínimo 60%). Para
obter esse certificado o candidato deverá fazer sua inscrição específica
para a prova de conhecimento de língua inglesa da ÁREA 1 - Ciências
Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências da Saúde. Esta prova será
realizada

conforme

informações

disponibilizadas

no

site

CENEX/FALE/UFMG: www.letras.ufmg.br/cenex. (...);
(2) Test of English as Foreign Language Test – TOEFL (mínimo de 57
pontos para TOEFL iBT ou 544 pontos para o TOEFL iTP);
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(3) International English Language Test – IELTS (mínimo de 6,0
pontos);
(4) First Certificate in English da University of Cambridge;
(5) Test of English for Academic Purposes - TEAP (mínimo de 57
pontos) dentro da validade dos testes;
(6) comprovante de que realizou prova de inglês para seleção de cursos
de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES, nos últimos
03 (três) anos (com rendimento igual ou superior a 60 pontos).
O candidato que não possuir nenhum certificado e tiver perdido o prazo de
inscrição da última prova do CENEX-FALE poderá ainda fazer o teste do TEAP,
(n. 05, grifado), uma vez que ele conta com sistema de agendamento. Mais
informações em: http://teseprime.org/teap.php
Lembramos aos candidatos, por fim, que os Editais passados não vinculam
qualquer Edital futuro, que pode e será modificado atendendo aos critérios de
seleção estabelecidos pelo Colegiado de Pós-Graduação em Gestão de Serviços
de Saúde.
Atenciosamente,
Belo Horizonte, 22 de julho de 2019.

Colegiado de Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde
Secretaria

