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PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM DIREITO “NOVOS DIREITOS, NOVOS SUJEITOS” 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE PROFICIÊNCIA EM 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Ficam convocadas/os para a realização da prova virtual de proficiência em língua estrangeira 

todas/os as/os candidatas/os aprovadas/os no Processo Seletivo 2020/2021 que não tenham 

certificado de proficiência em língua estrangeira de acordo com as opções do item 2.4.1 do 

Edital.  

Ressaltamos que, de acordo com o item 2.4. do Edital, “É requisito para o ato de matrícula a 

comprovação de proficiência em língua estrangeira nos termos do item ‘d’, 7.2, da Resolução 

CEPE 7.320.” 

As/os candidatas/os aprovadas/os e classificadas/os devem também observar o disposto no 

Termo Aditivo ao Edital, nos seguintes termos: 

2.1. Às/aos candidatas/os aprovadas/os em todas as etapas do processo 

seletivo, que não tenham certificado de proficiência em língua 

estrangeira de acordo com as opções do item 2.4.1 do Edital 01/2020 de 

Seleção do PPGD, será ofertada uma prova virtual de proficiência em 

inglês, italiano e espanhol para fins de atendimento ao item 2.4 do Edital 

01/2020 de Seleção do PPGD. 

2.2. A/o candidata/o que não atestar a proficiência em língua estrangeira 

mediante certificação de acordo com as opções do item 2.4.1 do Edital 

01/2020 de Seleção do PPGD e do item anterior, ficará automaticamente 

impedida/o de realizar a matrícula no curso, por força do item ‘d’, 7.2, 

da Resolução CEPE 7.320 

A oferta da prova virtual de proficiência em língua estrangeira a que se refere o item 2.1 do 

Termo Aditivo ao Edital será realizada no dia 05 de fevereiro de 2021, das 14h às 16h, 

exclusivamente para aquelas/es que se enquadrem na presente convocação. Cada candidata/o 

deverá realizar apenas a prova no idioma solicitado previamente à Secretaria do PPGD. 

A prova será realizada na sala virtual https://meet.google.com/jeh-sbnr-inf, cujo acesso será 

restrito à Banca e às/aos candidatas/os habilitadas/os a realizá-la.  
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A prova de proficiência em língua estrangeira, com duração de 2 horas, valerá 100 (cem) pontos 

e consistirá em um texto para interpretação, seguido de 10 questões objetivas, sendo atribuídos 

10 pontos para cada questão. Serão consideradas/os aprovadas/os as/os candidatas/os que 

obtiverem nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 

Ressaltamos que, de acordo com o Termo Aditivo ao Edital: 

1.3. Compete à/ao candidata/o assegurar os meios 

necessários para a realização das etapas virtuais do presente 

processo seletivo, com o uso de câmera, sendo de sua 

inteira responsabilidade quaisquer impedimentos de 

ordem tecnológica que a/o impossibilite de participar do 

processo seletivo na forma do Edital 01/2020 de Seleção 

do PPGD e do presente Termo Aditivo. 

1.4. As/os candidatas/os que não cumprirem as regras do 

Edital 01/2020 de Seleção do PPGD e do presente Termo 

Aditivo, que não comparecerem no horário estabelecido 

ou que ficarem ausentes ou sem contato visual, por 

problemas de conexão, em quaisquer etapas do processo 

seletivo por tempo superior a 10 minutos, serão 

consideradas/os desclassificadas/os. 

 

Lembramos, ainda, que a realização da prova de proficiência em língua estrangeira, na 

modalidade virtual, seguirá as mesmas regras de aplicação da prova escrita do processo seletivo, 

devendo a/o candidata/o se apresentar com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário 

previsto para a prova. A sala virtual estará aberta a partir das 13h. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

Ouro Preto, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

Tatiana Ribeiro de Souza 

Presidenta da Banca Avaliadora 
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