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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2019 - PPGBio 
 

Estabelece os critérios para proficiência 
na língua inglesa no Programa de Pós-
Graduação em Tecnologias em 
Biociências. 
 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Tecnologias em Biociências (PPGBio) 
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo, no uso de suas 
atribuições, e com base nos artigos 52, 53 e do Regulamento da Pós-Graduação Stricto 
Sensu da UTFPR (Res. 010/2016- COPPG), e considerando os artigos 45 e 46  do 
regulamento do PPGBio, estabelece: 
 
1 - Para o curso de Mestrado, será exigida a comprovação de proficiência em língua 
inglesa. 
 

Parágrafo único  A proficiência em língua estrangeira não gera direito a 
créditos no Programa 
 
2 - Os alunos estrangeiros, oriundos de países de língua inglesa, ou aqueles com 
graduação ou pós-graduação realizada em língua inglesa serão dispensados do exame 
de proficiência nessa língua. 
 
3 - O aluno estrangeiro, cuja língua materna não seja o português, deve obter também 
aprovação em exame de proficiência em português. 
 
4 - Serão aceitos os certificados dos seguintes exames de proficiência em inglês: 
 

i. TOEFL IBT, validade de 6 (seis) anos: mínimo de 79 pontos; 

ii. TOEFL ITP, validade de 6 (seis) anos: mínimo de 550 pontos; 

iii. IELTS, validade de 6 (seis) anos: mínimo total de 6,5, sendo que cada 

banda (listening, reading, writing e speaking) deve ter nota mínima de 

5,0;  

iv. Cambridge Exams, sem validade: equivalente a B2; e 

v. certificados de proficiência em língua estrangeira emitidos por 

Universidades ou Institutos, ambos estaduais ou federais, que oferecem 

testes de proficiência. Resultado: Aprovado, Proficiente ou Suficiente. 

Validade: certificados com validade de 3 (três) anos. 

 

 



5 - Os casos omissos a esta instrução normativa serão resolvidos pelo Colegiado do 
Programa de Pós-graduação em Tecnologias em Biociências. 
 
6 - Essa Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Toledo, 07 de novembro de 2019. 

 
 
 

Prof. Dr. Renato Eising 
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Tecnologias em Biociências 
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Aprovado em reunião do colegiado do PPGBio em 07/11/2019 conforme documento 

SEI 1173735. 


