EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
A prova de língua estrangeira, exigida pelo regimento da Pós-Graduação da Universidade de
São Paulo, busca avaliar a capacidade do(a) candidato(a) de leitura do material bibliográfico
da referência teórica que embasa seu Projeto de Pesquisa, bem como suas habilidades para
participar de congressos, intercâmbios e estágios no exterior.
A apresentação de documento que comprove proficiência em língua estrangeira (tal como
descrito neste edital) é condição necessária, insubstituível e improrrogável, para realização
da inscrição. Sob nenhuma hipótese, haverá dispensa da comprovação de proficiência
em língua estrangeira.
Caso seu nome conste na relação de aprovados em 04/out/2021, emitido pelo Centro
Interdepartamental de Línguas, FFLCH - estará dispensado da apresentação.
O(A)s candidato(a)s a Mestrado devem comprovar proficiência em inglês.
O(A)s candidato(a)s a Doutorado e Doutorado Direto devem comprovar proficiência em inglês
e, também, em um segundo idioma, que poderá ser francês, espanhol, italiano ou alemão.
O(A)s candidato(a)s estrangeiro(a)s deverão comprovar proficiência em língua portuguesa, com
exceção do(a)s candidato(a)s estrangeiro(a)s vindos de nações lusófonas.
PROFICIÊNCIA EM INGLÊS
A proficiência em inglês será avaliada por meio de prova realizada e aplicada pelo Centro
Interdepartamental de Língua da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP
(CIL-FFLCH-USP), com resultado expresso por meio da menção “Suficiente” ou
“Insuficiente”.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 09 de agosto a 09 de setembro/2021
VENCIMENTO DO BOLETO: data limite estipulada no próprio boleto na hora do
preenchimento.
PROVA DO INGLÊS: 16/set/2021
Resultados: 04/out/2021 – No site da Pós-Graduação do IPUSP
🡲 Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização das provas o
candidato deve acessar o edital da prova desejada nas páginas das Equipes de Proficiência
Proficiência em Inglês: http://clinguas.fflch.usp.br/proficiencia-ingles
Estão isentos da realização desta prova de proficiência em inglês aquele(a)s candidato(a)s que
apresentem, no ato da inscrição, ao menos um dos certificados emitidos pelas instituições
listadas abaixo:
a) TOEFL (Test of English as a Foreign Language), com pontuação mínima de 70 no IBT
(Internet Based Test), 523 no PBT (Paper Based Test) ou 392 no IPT (Institutional Testing
Program), emitidos no período de 2018 a 2021:
b) IELTS (Internacional English Language Testing System), com pontuação mínima de 5,5
emitidos no período de 2018 a 2021:
c) Cambridge: PET (mínimo B1), FCE, CAE ou CPE, emitidos em qualquer período.
Se o candidato a Doutorado comprovar que obteve aprovação na prova de proficiência em Inglês
para o curso de Mestrado da Universidade de São Paulo, será dispensado da prova de Inglês no
Doutorado e fará apenas o exame de proficiência em francês, espanhol, italiano ou alemão, desde
que o término do seu Mestrado tenha ocorrido, no máximo, três anos antes da inscrição para
seleção.
PROFICIÊNCIA EM FRANCÊS

A proficiência em francês poderá ser comprovada por meio de prova realizada e aplicada pelo
Centro Interdepartamental de Língua da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da USP (CIL-FFLCH-USP), com resultado expresso por meio da menção “Suficiente” ou
“Insuficiente”.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 30 de julho a 30 de agosto/2021
VENCIMENTO DO BOLETO: data limite estipulada no próprio boleto na hora do
preenchimento.
PROVA DO FRANCÊS: 15/set/2021
Resultados: 04/out/2021 – No site da Pós-Graduação do IPUSP
🡲 Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização das provas o
candidato deve acessar o edital da prova desejada nas páginas das Equipes de Proficiência
●
Proficiência em Francês: http://clinguas.fflch.usp.br/frances-proficiencia
Estão isentos da realização desta prova de proficiência em francês aquele(a)s candidato(a)s que
apresentarem, no ato da inscrição, ao menos um dos certificados emitidos pelas instituições
listadas abaixo:
a) Aliança Francesa do Brasil para a CAPES, com pontuação mínima de 70 pontos,
emitidos no período de 2018 a 2021.
b) Aliança Francesa: DALF ou DELF, mínimo = B2, emitidos em qualquer período
PROFICIÊNCIA EM ESPANHOL
A proficiência em espanhol poderá ser comprovada por meio de prova realizada e aplicada pelo
Centro Interdepartamental de Língua da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da USP (CIL-FFLCH-USP), com resultado expresso por meio da menção “Suficiente” ou
“Insuficiente”.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 06 de agosto a 08 de setembro/2021 - Humanidades
VENCIMENTO DO BOLETO: data limite estipulada no próprio boleto na hora do
preenchimento
PROVA DO ESPANHOL: 14/set/2021
Resultados: 04/out/2021 – No site da Pós-Graduação do IPUSP
🡲 Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização das provas o
candidato deve acessar o edital da prova desejada nas páginas das Equipes de Proficiência
●
Proficiência em Espanhol: http://clinguas.fflch.usp.br/espanhol
Estão isentos da realização desta prova de proficiência em espanhol aquele(a)s candidato(a)s
que apresentarem, no ato da inscrição, certificado emitido pela instituição listada abaixo:
a) Instituto Miguel Cervantes, DELE (Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, com
pontuação mínima B2 = apto, emitido no período de 2018 a 2021.

PROFICIÊNCIA EM ALEMÃO
A proficiência em alemão poderá ser comprovada por meio da apresentação de certificado
emitido pela instituição listada abaixo:
a) Instituto Goethe, com pontuação mínima A2, Fit in Deutsch, emitido no período de 2018 a
2021

PROFICIÊNCIA EM ITALIANO
A proficiência em alemão poderá ser comprovada por meio da apresentação de certificado
emitido pela instituição listada abaixo:
a) Sociedade Dante Alighieri, PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, mínimo B2,
emitido no período de 2018 a 2021.
PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS
A proficiência em português para estrangeiros (de nações não-lusófanas) será avaliada por meio
de prova realizada e aplicada pelo Centro Interdepartamental de Língua da Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (CIL-FFLCH-USP), com resultado expresso
por meio da menção “Suficiente” ou “Insuficiente”.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: das 9h do dia 26/08/21 às 17h do dia 03/09/21
VENCIMENTO DO BOLETO: data limite estipulada no próprio boleto na hora do
preenchimento
PROVA: Prova escrita: dia 10/09 – (pelo Moodle Extensão)
🡲 Para obter o calendário completo e os procedimentos para inscrição e realização das provas o
candidato deve acessar o edital da prova desejada nas páginas das Equipes de Proficiência
Proficiência em português para candidatos estrangeiros: http://clinguas.fflch.usp.br/port

