EDITAL Nº. 031/2021/CAV
Determina procedimentos para efetivação de
inscrições e aplicação de exame, de
Proficiência em Língua Inglesa, a alunos
regulares do Programa de PósGraduação em Produção Vegetal do
CAV/UDESC.
O DIRETOR GERAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS, no uso de suas
atribuições, considerando o Regimento Geral da Pós-Graduação stricto sensu da UDESC e a
RESOLUÇÃO Nº 12/2015 - PPGPV,
R E S O L V E:
Art. 1°. Abrir inscrições, para exame de proficiência em língua inglesa, aos alunos
regulares do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal do
CAV/UDESC
Art. 2°. Estabelecer que o nível do exame será:
I. De “Compreensão de Texto”, para alunos de Mestrado;
II. De “Compreensão e Redação de Texto”, para alunos de Doutorado.
Art. 3°. Estabelecer que as inscrições deverão ser efetivadas, via internet, no endereço
eletrônico https://www.cav.udesc.br/?idFormulario=264, a partir das 00:00h do
dia 23/06/2021 até às 23:59h do dia 07/07/2021.
Art. 4°. Designar o Prof. Luís Sangoi como responsável pela aplicação do exame.
Art. 5°. Estabelecer o auditório do setor de Biotecnologia, do prédio de graduação
em Agronomia do CAV/UDESC, como local de realização do exame.
Parágrafo Único – A aplicação do exame será presencial, porém serão tomados
todos os cuidados, necessários, relativos à pandemia de COVID 19.
Art. 6°. Estabelecer, para a realização do exame, a seguinte data e horário: dia
09/07/2021 (sexta-feira), das 9:00h as 12:00h.
Art. 7°. Estabelecer que não será permitido, durante a realização do exame, o uso de
materiais auxiliares para consulta, como dicionários.
Art. 8°. Estabelecer que o resultado do exame será publicado no Sistema Acadêmico SIGA
(endereço eletrônico www.siga.udesc.br, em até 30 (trinta) dias após a aplicação
do teste.
Art. 9°. Publique-se para conhecimento dos interessados.
Lages, SC, 02 de junho de 2021.
Clóvis Eliseu Gewehr
Diretor Geral do CAV/UDESC

Centro de Ciências Agroveterinárias – Campus III – UDESC
Av. Luiz de Camões, 2090 – Conta Dinheiro – Lages – SC

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CLÓVIS ELISEU GEWEHR em 02/06/2021 às 20:44:23, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00019495/2021 e o código 30WO9B9J.

Direção Geral

2

