
  

 
EDITAL Nº 022/2021 – PPGSOC/UEL 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 

INGLESA DAS TURMAS 2021/1 DOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade 

Estadual de Londrina (PPGSOC/UEL), no uso de suas atribuições administrativas, torna 

pública a primeira convocação dos/as estudantes regulares das turmas 2021/1 dos cursos de 

Mestrado e Doutorado para comprovação da Proficiência em Língua Inglesa nos termos da 

Normativa 001/2021 e deste Edital.  

 

Objetivo e cronograma 

 

Art. 01. Este edital objetiva realizar a primeira convocação dos/as estudantes regulares das 

turmas 2021/1 dos cursos de Mestrado e Doutorado para comprovar a Proficiência em Língua 

Inglesa nos termos da Normativa 001/2021 e deste Edital.  

 

Parágrafo único: Estudantes regulares das turmas 2021/1 que já apresentaram comprovantes 

aceitos pela Comissão Coordenadora do PPGSOC/UEL estão dispensados/as desta 

convocação.  

 

Art. 02. Este edital segue o seguinte cronograma: 

Etapa Ações Data(s) 
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Apresentação da documentação comprovatória da proficiência  
20/09 a 
12/11/21 

Resultado da comprovação da Proficiência em Língua Inglesa via 
documento.  

18/11/2021 

Recurso ao Resultado da comprovação da Proficiência em Língua Inglesa 
via documento. 

19/11/2021 

Resultado definitivo da comprovação da Proficiência em Língua Inglesa via 
documento (1) 

23/11/2021 
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 Solicitação de Exame de Proficiência em Língua Estrangeira no Portal do 
Estudante 

24/11 a 
30/11/2021  

Realização do Exame de Proficiência 21/12/2021 

Resultado do Exame de Proficiência 11/01/2022 

Recurso ao Resultado do Exame de Proficiência 
12/01 a 
13/01/2022 

Resultado definitivo da comprovação da Proficiência em Língua Inglesa via 
Exame (1). 

18/01/2022 

(1) Publicado somente se houver recurso que altere o resultado.  

https://pos.uel.br/ppgsoc/wp-content/uploads/2021/09/Normativa_001_2021_Comprovacao_Proficiencia_PPGSOC.pdf
https://pos.uel.br/ppgsoc/wp-content/uploads/2021/09/Normativa_001_2021_Comprovacao_Proficiencia_PPGSOC.pdf


  

 
Modalidades e procedimentos para a comprovação 

 

Art. 03. A comprovação da Proficiência em Língua Inglesa poderá ocorrer das seguintes 

formas: 

I. Apresentação de documentação comprovatório prevista no Art. 06 da Normativa 

001/2021.  

II. Aprovação no Exame de Proficiência em Língua Inglesa operacionalizado pelo 

PPGSOC/UEL no Processo Seletivo de estudantes para as Turmas de 2022/1. 

 

Art. 04. Para a comprovação da Proficiência em Língua Inglesa por meio de documento 

o/a estudante deverá enviar a documentação indicada Art. 06 da Normativa 001/2021, 

digitalizada em formato PDF, por meio do formulário on-line disponível no link 

https://forms.gle/6bP1dNaTGti8XiRb8. A documentação deverá ser enviada até 12/11/2021. 

 

§ 1° Para o caso de comprovação da Proficiência em Língua Inglesa por meio de documento 

o/a estudante não deve realizar solicitação de Exame de Proficiência em Idioma Estrangeiro 

no Portal do Estudante.  

 

§ 2° A documentação enviada será avaliada pela Comissão Coordenadora do PPGSOC/UEL, 

que decidirá se o/a estudante é Proficiente em Inglês ou não é Proficiente em Inglês. Sendo 

Proficiente em Inglês, o registro da proficiência será feito na ficha acadêmica do/a estudante. 

 

Art. 05. Para a comprovação da Proficiência em Língua Inglesa por meio de Exame de 

Proficiência em Língua Inglesa operacionalizado pelo PPGSOC/UEL o/a estudante deverá 

atentar aos seguintes procedimentos: 

I. Realizar solicitação de Exame de Proficiência em Idioma Estrangeiro no Portal do 

Estudante no período entre 24/11 e 30/11/202;  

II. Possuir dispositivo com conexão estável com a internet e webcam. O Exame ocorrerá 

em salas virtuais do Google Sala de Aula e do Google Meet. Os dados de acesso às 

salas e instruções detalhadas sobre a realização do Exame serão enviados com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data de realização do Exame para 

o e-mail do/a estudante registrado na Secretaria de Pós-graduação;  

III. O ingresso nas salas virtuais deverá ocorrer com 15 (quinze) minutos de antecedência 

do horário agendado para o Exame. A presença será registrada por meio da 

apresentação, em sala Virtual do Google Meet, de documento de identificação com 

https://pos.uel.br/ppgsoc/wp-content/uploads/2021/09/Normativa_001_2021_Comprovacao_Proficiencia_PPGSOC.pdf
https://pos.uel.br/ppgsoc/wp-content/uploads/2021/09/Normativa_001_2021_Comprovacao_Proficiencia_PPGSOC.pdf
https://pos.uel.br/ppgsoc/wp-content/uploads/2021/09/Normativa_001_2021_Comprovacao_Proficiencia_PPGSOC.pdf
https://forms.gle/6bP1dNaTGti8XiRb8


  

 
fotografia recente, tais como: Cédula de Identidade, Carteira da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte. A ausência do/a estudante na 

sala virtual do Google Sala de Aula e do Google Meet, no horário agendado para o 

início do Exame, implicará na sua reprovação. O tempo de tolerância será de até 10 

minutos após o horário agendado para o início do Exame.  

IV. Os/as estudantes poderão fazer uso, durante o Exame, de Dicionário Bilíngue; 

 

Parágrafo único: O Exame será corrigido por uma Comissão Específica, que atribuirá notas 

de 0,0 (zero) a 10 (dez). Estudantes que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) serão 

considerados/as Proficientes em Inglês e terão o registro da proficiência realizado na ficha 

acadêmica.  

 

Art. 06. É assegurado aos/às estudantes apresentar recurso contra o resultado da 

comprovação da Proficiência em Língua Inglesa, de acordo com o cronograma estabelecido 

no Art. 2 desde Edital. O recurso deverá ser redigido em formulário próprio disponível aqui e 

enviado no formato DOC por meio do link https://forms.gle/2EjS6bzyuVPCFBRDA.  

 

Disposições finais 

 

Art. 07. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do PPGSOC/UEL. 

 

Londrina, 20 de setembro de 2021. 

 

Comissão Coordenadora 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

https://docs.google.com/document/d/145x2w_05JsRV10teX1KQDVIgztxo-3aG/edit?usp=sharing&ouid=105366657097191352425&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/2EjS6bzyuVPCFBRDA

