
 

 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

Fundação Percival Farquhar – Entidade Mantenedora  

 

Exame de Proficiência em Língua Estrangeira do Programa de Pós-graduação 

Stricto Sensu em Gestão Integrada do Território, nível de Mestrado Acadêmico 

Interdisciplinar, da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE 

 

EDITAL UNIVALE Nº 063/2021 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação 

Percival Farquhar, inscrita no CNPJ sob o nº 20.611.810/0001-91, com sede no 

município de Governador Valadares/MG, faz saber aos interessados que, no dia 

27 de novembro 2021, o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Gestão 

Integrada do Território – GIT (nível Mestrado Acadêmico Interdisciplinar), 

reconhecido pela CAPES, realizará  exame de proficiência em língua 

estrangeira (inglês e espanhol). 

 

1. Sobre o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira. Em 

conformidade com a Resolução Consuni nº 061/2019, todos os candidatos que 

ingressarem no Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação Stricto 

Sensu em Gestão Integrada do Território – GIT (nível Mestrado Acadêmico 

Interdisciplinar), reconhecido pela CAPES, deverão satisfazer à exigência de 

proficiência em Língua Estrangeira. A prova para atestar proficiência na Língua 

Estrangeira ocorrerá nos termos deste edital. 

 

2. Sobre a inscrição para participar do Exame de Proficiência em Língua 

Estrangeira.  É obrigatória a participação do aluno matriculado no curso de 

Mestrado do Programa GIT no exame de proficiência em língua estrangeira, 

devendo para isso se inscrever entre os dias 15 a 18 de novembro de 2021, até 

as 23h59minutos, por meio de mensagem, e-mail enviado para a Secretaria do 

Programa no endereço territorio@univale.br; com o seguinte teor: “Solicito 

minha inscrição para realizar a prova de língua estrangeira de ____ (inglês ou 

espanhol)____, que será aplicado no dia 27 de novembro de 2021, às 15 horas”.  

 

 

 

mailto:territorio@univale.br


 

 

2.1. O Exame de Proficiência em Língua Estrangeira é aberto a todos 

interessados que desejarem participar, devendo a inscrição ser feita entre os 

dias 15 e 18 de novembro de 2021, até as 23h59minutos, por meio de e-mail 

enviado para a Secretaria do Programa no endereço territorio@univale.br, com 

as seguintes informações no corpo da mensagem: 

 

a) Nome completo; 

b) Data de nascimento; 

c) Número do CPF e da RG; 

d) Endereço completo; 

e) Celular para contato WhatsApp; 

f) Endereço de e-mail; 

g) Justificativa para a realização do exame de língua estrangeira; 

h) Para qual língua estrangeira (inglês ou espanhol) solicita a inscrição.  

 

2.2. O aluno do curso de Mestrado do Programa GIT, nos termos do edital 

do processo de seleção para ingresso do qual participou, que tenha sido 

aprovado em Exame de Proficiência de Língua Estrangeira de inglês ou 

espanhol em processo de seleção de Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu recomendado pela Capes ou em outra instituição reconhecida pela 

CAPES, poderá requerer a dispensa da prova de Língua Estrangeira, mediante 

solicitação e apresentação da documentação comprobatória ao Colegiado 

Executivo do Programa GIT. 

 

3. Sobre a Realização da Prova de Língua Estrangeira. A prova será 

aplicada presencialmente no dia 27 de novembro de 2021, sábado, das 15h às 

17h, no bloco PVA (bloco de madeira), salas 03,12 e 13, no Campus Antônio 

Rodrigues Coelho (Campus II) da UNIVALE, localizado na R. Israel Pinheiro, nº 

2000, bairro Universitário, Governador Valadares/MG, na cidade de Governador 

Valadares, Minas Gerais. 

 

3.1. Os interessados em participar do exame de proficiência em língua 

estrangeira que tiverem impedimento por razão de denominação religiosa, 

mediante requerimento anterior, farão a prova no dia 29/11/2021, segunda-

feira, no horário de 18h30 às 20h30. 
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4. Sobre o Resultado do Exame de Proficiência. A relação com todos os 

participantes do exame de proficiência em língua estrangeira será afixada na 

porta das salas em que se aplicou a prova, publicado no site da Univale e 

encaminhada por e-mail para os participantes e para o número do WhatsApp, 

no dia 06 de dezembro de 2021, a partir de 10 horas. 

 

4.1. O aprovado no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira, 

realizado pelo Programa GIT, receberá uma declaração de aprovação, 

assinado pela Coordenação do Programa e pelos responsáveis pela Comissão 

Examinadora.  

 

4.2. Os alunos do curso de Mestrado do Programa GIT, nos termos deste 

edital, que obtiverem conceito insuficiente na Prova de Língua Estrangeira, terão 

até um ano para apresentar comprovante de proficiência em Língua 

Estrangeira, podendo realizar a prova na UNIVALE ou em outra Instituição 

credenciada para tal avaliação. A não apresentação de comprovante de 

aprovação em prova de Língua Estrangeira, no prazo de um ano da aplicação 

da primeira prova, acarretará no desligamento do aluno do Programa GIT. 

 

4.2.1 Esta regra  não se aplica aos alunos das Turma GIT 2020.1 (Edital 063-

2019) e Turma GIT 2020.2 (Edital 013-2020), cujo limite do prazo para apresentar 

comprovante de proficiência em língua estrangeira esgota 30 (trinta) dias da 

data da defesa pública da dissertação, cuja realização é condicionada à 

apresentação do comprovante.  

 

 

Governador Valadares, 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

* Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

 

 

 

 

*O original deste Edital assinado encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 

 


