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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA
EDITAL No. 02/2017
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA
POLÍTICA PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO PARA O PRIMEIRO
PERÍODO LETIVO DE 2018

PREÂMBULO
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, no uso de suas atribuições legais,
torna público e estabelece a retificação do Edital Nº 01/2017, nos itens a seguir descritos, mantendo
inalterados os demais itens do edital..

Item 5.6.7
Onde se lê:

As(os) candidatas(os) que optarem por não realizar a Prova de Interpretação e Compreensão de
Textos de língua estrangeira (indicação que deverá ser feita em campo específico no formulário
de inscrição) deverão apresentar o certificado de proficiência em língua inglesa no ato da inscrição.
Serão aceitos os certificados de proficiência em língua inglesa Toefl e Cambridge, emitidos no
máximo três anos antes da data de início das inscrições, com as seguintes pontuações mínimas:
Cambridge, aprovação no nível FCE (First Certificate in English); Toefl, 60 pontos no Internet
Based Test ou 490 no Paper Based Test, sendo obrigatório em ambos os casos atingir o nível
intermediário em “reading” ou comprovante de ter completado ou estar cursando o Mestrado
Acadêmico em Ciência Política da Universidade de Brasília.
Leia-se:

As(os) candidatas(os) que optarem por não realizar a Prova de Interpretação e Compreensão de
Textos de língua estrangeira (indicação que deverá ser feita em campo específico no formulário
de inscrição) deverão apresentar o certificado de proficiência em língua inglesa no ato da inscrição.
Serão aceitos os certificados de proficiência em língua inglesa Toefl e Cambridge, emitidos no
máximo três anos antes da data de início das inscrições, com as seguintes pontuações mínimas:
Cambridge, aprovação no nível FCE (First Certificate in English); Toefl, 60 pontos no Internet
Based Test ou 490 no Paper Based Test, sendo obrigatório em ambos os casos atingir o nível
intermediário em “reading” ou comprovante de ter completado ou estar cursando o Mestrado
Acadêmico em Ciência Política da Universidade de Brasília. Serão aceitos também os certificados
Cambridge (nível CAE) com no mínimo “Grade C”; ou IELTS com no mínimo “Band” 7 (sete)
em Reading.
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