
 
 

Exame de Proficiência em Língua Inglesa 
 

 

PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROGRAMA DE PÓS- 

GRADUAÇÃO PROFISSIONAL (MESTRADO) EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

DO CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

PROPONENTE: 

Entidade: Planeta Centro Cultural de Idiomas 

Endereço: Rua Saguaçu, 80 - Saguaçu 

89.221-010 

CNPJ: 03.806.162/0001-00 

Inscrição Estadual: isento 
 

Responsável: Valéria dos Santos Machado (diretora) 

 

 

FAVORECIDO: 

Universidade do Estado de Santa Catarina 

Centro de Ciências Tecnológicas 

Programa de Pós-graduação Profissional em Engenharia Elétrica 

CGC: 83891283/0001-36 

Campus Universitário Avelino Marcante 

Bairro Zona Industrial Norte - Caixa P. 631 

89.219-710 - Joinville/SC 

 
 

Coordenador Técnico do Programa: 

Prof. Dr. Pedro Bertemes Filho 

Heerdt Tel (47) 3481-7848 

e-mail: ppgpee.cct@udesc.br 
 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: de SETEMBRO 2021 a AGOSTO de 2022, 

renovável automaticamente, sendo que o cancelamento da proposta poderá ser feito por escrito 

mediante solicitação de uma das partes interessadas. 

mailto:ppgpee.cct@udesc.br


 

 

 

 

I - INSCRIÇÕES 

As inscrições para o exame de proficiência de língua inglesa serão feitas nas dependências 

da instituição cadastrada em data(s) definida(s) em comum acordo entre a coordenação do 

Programa de Pós-graduação e a entidade cadastrada no Programa. 

 

II - CUSTOS DOS EXAMES 

Os custos dos exames serão de responsabilidade dos alunos de Pós-graduação, cobrados no 

momento da inscrição pela entidade cadastrada no Programa. 

Para o programa de Mestrado fica estabelecido o valor de R$ 175,00 por aluno para cada 
teste realizado. 

Estes valores ficam sujeitos a correções desde que haja acordo das partes interessadas. 

Dentro do valor estabelecido estão incluídas as seguintes despesas: 

- Preparação do teste 

- Correção do teste 

- Aplicação do mesmo nas dependências da Planeta Idiomas 
 

III – PERIODICIDADE DOS EXAMES 

O exame de proficiência de língua inglesa será realizado nas dependências da Planeta 

Idiomas em data, local e horário definidos em comum acordo entre a coordenação do 

Programa de Pós-graduação e a entidade cadastrada no Programa. 

 

VI - METODOLOGIA 

O exame/teste de proficiência em inglês para os alunos de mestrado consiste em: 

- Tradução de texto técnico de aproximadamente 300 palavras do inglês para o português; 

- Questões de interpretação do texto. 

 

O tempo de exame será de 3 (três horas) para os alunos de mestrado, sendo permitido o uso 

de dicionário técnico. 

Os textos para o exame serão fornecidos pela coordenação do Programa de Pos-graduação. 

Os alunos inscritos que não comparecerem para o exame serão considerados reprovados. 

 

V - APROVEITAMENTO 

Será considerado aprovado no exame de proficiência de língua inglesa o aluno(a) que 

obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete) no teste de tradução/interpretação e nota igual ou 

superior a 5,0 (cinco) no teste de redação, observando a ortografia, vocabulário, estruturas 

gramaticais, coerência e pertinência ao tema. 
 

VI - RESULTADOS DO EXAME 

Os resultados do exame serão fornecidos para a coordenação do Programa de Pós-
graduação em folha timbrada e assinada pelo responsável da entidade cadastrada, fazendo 
constar: 

 

 

 



 

 
 

- Relação de alunos inscritos; 

- Relação de alunos que realizaram o exame com a respectiva nota do exame. 

 

VII - DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO 
A divulgação das datas, locais e horários para inscrição, realização do exame, assim como 

publicação das notas dos alunos, será de responsabilidade da coordenação do Programa de 

Pós-graduação Profissional em Engenharia Elétrica. 

 

 

 
Joinville, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Planeta Centro Cultural de Idiomas 

Valéria dos Santos Machado 
Diretora 

 

 

 

 

 

 

 
UDESC - Engenharia Elétrica 

Prof. Dr. Pedro Bertemes Filho 

Coordenador Técnico do Programa 


