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A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais comunica a RETIFICAÇÃO do 
Suplementar de Seleção 2019 – Mestrado. 
 
Onde se lê: 3.11. m) comprovante de conhecimento de língua inglesa. Será aceita 
uma das seguintes comprovações de conhecimento de língua inglesa: 

(1) certificado de aprovação expedido, nos últimos 3 anos, pelo CENEX-FALE-
UFMG 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. A nota mínima para aprovação na prova de conhecimento 
de língua inglesa é de 60 pontos em 100. A nota dessa prova não será computada na 
média final para aprovação do candidato, contudo é requisito para ingresso no 
mestrado; 

(2) Test of English as Foreign Language Test – TOEFL (mínimo de 57 pontos 
para TOEFL iBT ou 544 pontos para o TOEFL iTP); 

(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 3 anos, com 
rendimento igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 
 
Leia-se: 3.11. m) comprovante de conhecimento de língua inglesa. Será aceita uma 
das seguintes comprovações de conhecimento de língua inglesa: 

(1) certificado de aprovação expedido, nos últimos 3 anos, pelo CENEX-FALE-
UFMG 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. A nota mínima para aprovação na prova de conhecimento 
de língua inglesa é de 60 pontos em 100. A nota dessa prova não será computada na 
média final para aprovação do candidato, contudo é requisito para ingresso no 
mestrado; 

(2) Test of English as Foreign Language Test – TOEFL (mínimo de 57 pontos 
para TOEFL iBT ou 544 pontos para o TOEFL iTP); 

(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; 

http://www.letras.ufmg.br/cenex.
http://www.letras.ufmg.br/cenex.


(6) comprovante de que realizou prova de inglês para seleção de cursos de 
pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES, nos últimos 3 anos, com 
rendimento igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 
No caso do(a) indígena não possuir o português como língua materna, ele (a) 
deverá realizar uma prova de proficiência em língua portuguesa para o 
mestrado, e estará dispensado de realizar a prova de outra língua estrangeira. 
No caso do(a) candidato(a) com deficiência auditiva que possuir libras como 
primeira língua, ele(a) deverá realizar uma prova de proficiência em língua 
portuguesa para o mestrado, e estará dispensado de realizar a prova de outra 
língua estrangeira. 
 
Contatos: Tel. (31) 3409-9836, e-mail colpgrad@enf.ufmg.br, website 
www.enf.ufmg.br/pos. Belo Horizonte, 03 de setembro 2018 - Profa. Dra. Kênia Lara 
Silva - Coordenadora do Programa. 
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