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Retificação Edital Regular de Seleção 2019 – Mestra do em Análise e 
Modelagem de Sistemas 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Análise e Modelagem de 
Sistemas Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais comunica a 
RETIFICAÇÃO  no ponto 3.2 d) do edital , onde se adiciona a seguinte 
informação: Onde se lê: 3.2 d)  comprovação de conhecimento de língua 
inglesa instrumental, sendo válidos somente os seguintes meios: (1) Certificado 
de aprovação do Cenex/FALE/UFMG em exame de língua inglesa instrumental 
para qualquer uma das áreas de avaliação, com rendimento igual ou superior a 
60%. Informações sobre a obtenção do Certificado do Cenex estão disponíveis 
no site www.letras.ufmg.br/cenex (link: Exames de Proficiência); (2) Test of 
English as Foreign Language-TOEFL iBT, com pontuação mínima de 60; Test 
of English as Foreign Language-TOEFL ITP, com pontuação mínima de 500; 
(3) International EnglishLanguage Test – IELTS, com pontuação mínima de 5,5; 
(4) First Certificate in English – FCE ou Cambridge Advanced English – CAE da 
University of Cambridge, conceito mínimo C; (5) Comprovação de formação em 
curso equivalente ao ensino fundamental, médio ou superior em país em que a 
língua Inglesa seja a primeira língua. Outros certificados de proficiência em 
língua inglesa poderão ser apresentados para julgamento de sua equivalência 
aos demais, pelo Colegiado do Programa. Os Certificados mencionados nos 
itens anteriores serão válidos se realizados nos últimos 3 (três) anos. Leia-se: 
3.2 d) comprovação de conhecimento de língua inglesa instrumental, sendo 
válidos somente os seguintes meios: (1) Certificado de aprovação do 
Cenex/FALE/UFMG em exame de língua inglesa instrumental para qualquer 
uma das áreas de avaliação, com rendimento igual ou superior a 60%. 
Informações sobre a obtenção do Certificado do Cenex estão disponíveis no 
site www.letras.ufmg.br/cenex (link: Exames de Proficiência); (2) Test of 
English as Foreign Language-TOEFL iBT, com pontuação mínima de 60; Test 
of English as Foreign Language-TOEFL ITP, com pontuação mínima de 500; 
(3) International EnglishLanguage Test – IELTS, com pontuação mínima de 5,5; 
(4) First Certificate in English – FCE ou Cambridge Advanced English – CAE da 
University of Cambridge, conceito mínimo C; (5) Comprovação de formação em 
curso equivalente ao ensino fundamental, médio ou superior em país em que a 
língua Inglesa seja a primeira língua. Outros certificados de proficiência em 
língua inglesa poderão ser apresentados para julgamento de sua equivalência 
aos demais, pelo Colegiado do Programa. Os Certificados mencionados nos 
itens anteriores serão válidos se realizados nos últimos 3 (três) anos. Os 
candidatos aprovados poderão entregar na Secretaria  do Programa de 
Pós-Graduação em Análise e Modelagem de Sistemas Am bientais, até o 
dia 12/12/2018, um dos certificados de conhecimento  de língua inglesa 
especificados neste Edital. O não cumprimento dessa  exigência no prazo 
especificado implicará a exclusão do candidato no p rocesso seletivo. Belo 
Horizonte, 14 de setembro de 2018. Prof. Rodrigo Affonso de Albuquerque 
Nóbrega – Coordenador do Mestrado em Análise e Modelagem de Sistemas 
Ambientais. 
 
 


