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EDITAL Nº 05/2019/PPGZOO  

 

A Coordenação do curso de Pós-graduação em Zootecnia do Centro de Educação Superior do Oeste – 

CEO da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições, com base no 

Regimento do PPGZOO e IN 01/2017 Direção de pesquisa e pós-graduação CEO/UDESC, resolve abrir 

inscrições para “aproveitamento de testes de proficiência em língua inglesa” para discentes do mestrado 

em Zootecnia – UDESC Oeste.  

 

1 DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Período de inscrição: de 18 a 28 de novembro de 2019. 

1.2 As inscrições deverão ser efetuadas diretamente na Secretaria do PPGZOO (Rua Beloni Trombeta Zanin 

680E - Bairro Santo Antônio - Chapecó – SC -CEP: 89.815-630) no horário de funcionamento da secretaria 

(13H15M -17H00M). 

1.3 Poderão solicitar o aproveitamento os alunos regulares do Mestrado em Zootecnia - UDESC. 

 

2 APROVEITAMENTO DE TESTES DE PROEFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

2.1 Estão aptos a aproveitar testes de proficiência em língua inglesa os discentes que: 

-Apresentem aprovação em exame de proficiência (aproveitamento superior à 70%) em instituição de pública 

de ensino superior (Estadual ou Federal), com curso de pós-graduação stricto senso recomendada pela 

CAPES. 

-Apresentem aprovação em exame de proficiência (aproveitamento superior à 70%) em exame realizado na 

Universidade Comunitária de Região de Chapecó - UNOCHAPECÓ. 

-Apresentem pontuação em prova do TOEFL IBT superior a 70 

-Apresentem pontuação em prova do TOEFL ILP superior a 530 

-Apresentem pontuação em prova do IELTS Academic e ILTS General Training superior a 5,5. 

-Apresentem pontuação em prova do CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE superior a 150. 

2.3 Serão considerados como válidos para o pedido de validação, os exames citados que não ultrapassarem 5 

(cinco) anos de sua realização. 

2.3 Certificados de escolas de idiomas não serão aceitos como teste de proficiência. 

 

 

3 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

3.1 O pedido de validação deverá ser acompanhado do Anexo I (devidamente preenchido e assinado) e 

comprovante de aprovação no teste (original ou cópia autenticada) no qual indique a pontuação mínima 

estabelecidas no item 2.1. 

3.3 Os pedidos serão analisados por Comissão de avaliação formada pelos professores Diovani Paiano 

(coordenador do programa), Profa. Ana. L. B Schogor (representante docente) e Fernanda Rigon 

(representante discente) a qual deliberará sobre os pedidos e encaminhará para homologação no Colegiado do 

curso. 

 

4 Casos omissos serão deliberados pela comissão. 

 

Chapecó, 18 de novembro de 2019. 

 

Prof. Dr. Diovani Paiano 

Coordenador do Mestrado em Zootecnia 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA VALIDAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM 

LÍNGUA INGLESA 

  

 

 

 Eu, __________________________________________, CPF _______________________, aluno 

regular do Curso de Mestrado em Zootecnia, matrícula ________________ venho por meio deste, solicitar 

aproveitamento do meu teste de língua inglesa no Edital Nº 09/2019/PPGZOO para validar a proficiência em 

língua estrangeira, requisito parcial para obtenção do título de mestre em Zootecnia  

 

 

 

 

 _____________________________ 

 Assinatura 

 

 

 

 

 

Chapecó, ______ de _____________ de 2019. 

 

 


