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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA
MESTRADO E SAÚDE COLETIVA
RETIFICAÇÃO - EDITAL - 2021

O Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva torna público a retificação do Edital de
Seleção 2021 para Ingresso no Mestrado, publicado no Boletim Oficial da UFPE, V. 56, No. 80
(Boletim de Serviço) do dia 26 de maio de 2021.
Retificação:
ONDE SE LÊ:
3.1.1 – Etapa 1 – Prova de Inglês
A prova de inglês é classificatória, sendo atribuída ao candidato pontuação de 0 (zero) a 10
(dez).
3.1.1.1 – A prova de inglês será realizada remotamente, aplicada e supervisionada pela
Coordenação de Línguas e Interculturalidade (CLING) da Diretoria de Relações Internacionais
da UFPE. Os candidatos homolagos deverão acessar o site <https://www.ufpe.br/dri/prova-deproficiencia-ppgs> e solicitar sua inscrição para realização do exame por meio do e-mail
proficiencia@ufpe.br. No site acima, o candidato encontrará as informações necessárias sobre o
treinamento, regras e condutas de segurança no processo remoto, reunião de simulação para
utilização do sistema (acionamento de câmera, código de acesso, bloqueios automáticos). É de
total responsabilidade do candidato a inscrição para o teste de inglês, bem como o uso correto
das ferramentas e condições para realização do exame.
3.1.1.2 – Na prova de Inglês são critérios para a avaliação: o conhecimento em língua inglesa e a
compreensão e interpretação de texto científico redigido em língua inglesa. Os candidatos que
receberem nota maior ou igual a 6,0 terão direito a um certificado de proficiência.

Conhecimento em língua inglesa e a compreensão e interpretação de texto científico
redigido em língua inglesa.

100%

3.1.1.3 – A taxa para Prova de Proficiência é de R$ 100 reais. Os candidatos isentos pelo PPGSC
receberão isenção automaticamente para a Prova de Proficiência.
3.1.1.4 – Os candidatos que apresentarem um dos comprovantes de proficiência em língua
inglesa listados abaixo neste edital, desde que realizados nos últimos 5 anos, ficarão isentos de
realizar a prova de inglês. A comprovação de proficiência em língua inglesa deverá ser enviada
juntamente com a documentação para inscrição.
a) TEAP (com classificação igual ou superior a B1);
b) TOEFL-ITP (com no mínimo 500 pontos e com pelo menos 51 na habilidade de Reading
Comprehension);
c) TOEFL-iBT (com no mínimo 60 pontos e com pelo menos 15 na habilidade de Reading)
d) IELTS (com no mínimo 4.5 pontos e com pelos menos 4,5 na habilidade de Reading).
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LEIA-SE:
ETAPA 1 – Prova de Inglês
A prova de inglês é classificatória, sendo atribuída ao candidato pontuação de 0 (zero) a 10 (dez).
3.1.1.1 – A prova de inglês será realizada remotamente, aplicada e supervisionada pela Coordenação
de Línguas e Interculturalidade (CLING) da Diretoria de Relações Internacionais da UFPE. Os
candidatos homologados deverão acessar o site a ser informado pela unidade aos respectivos
candidatos através dos emails cadastrados para o certame. O CLING DRI repassará as informações
necessárias sobre a inscrição, custos, regras e condutas de segurança no processo remoto, reunião de
simulação para utilização do sistema (acionamento de câmera, código de acesso, bloqueios
automáticos). É de total responsabilidade do candidato a inscrição para o teste de inglês, bem como
participação na reunião de preparação (Sessão de Treinamento e Orientação), o uso correto das
ferramentas e as condições para realização do exame.
3.1.1.2 – Na prova de Inglês são critérios para a avaliação: o conhecimento em língua inglesa e a
compreensão e interpretação de texto científico redigido em língua inglesa. Os candidatos que
receberem nota maior ou igual a 6,0 terão direito a um certificado de proficiência.
Conhecimento em língua inglesa e a compreensão e interpretação de texto científico redigido em
língua inglesa. 100%
3.1.1.3 – A taxa para Prova de Proficiência é de R$ 100 reais. Os candidatos isentos pelo PPGSC
receberão isenção automaticamente para a Prova de Proficiência.
3.1.1.4. Não será permitido o uso de dicionários físicos ou online para realização da prova.
3.1.1.5 – Os candidatos que apresentarem um dos comprovantes de proficiência em língua inglesa
listados abaixo neste edital, desde que realizados nos últimos 5 anos (exceto para o Exame de
Proficiência CLING-DRI), ou de aprovação na prova de inglês realizada pela ABA Global Education
no processo seletivo para o mestrado do PPGSC-UFPE no último ano, ficarão isentos de realizar a
prova de inglês. A comprovação de proficiência em língua inglesa, ou de aprovação na prova de língua
inglesa citada, deverá ser enviada juntamente com a documentação para inscrição.
a) TEAP (com classificação igual ou superior a B1);
b) TOEFL-ITP (com no mínimo 500 pontos e com pelo menos 51 na habilidade de Reading
Comprehension);
c) TOEFL-iBT (com no mínimo 60 pontos e com pelo menos 15 na habilidade de Reading);
d) IELTS (com no mínimo 4.5 pontos e com pelos menos 4,5 na habilidade de Reading);
e) Proficiência CLING-DRI realizada nos últimos 12 meses.

Recife, 02 de junho de 2021.

Thália Velho Barreto de Araújo
Coordenadora do PPGSC do CCM da UFPE
SIAPE: 1133884
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