
PBA - NORMAS PARA EXAME DE CONHECIMENTO EM LÍNGUA INGLESA 

 
 
 
1) O Exame de Conhecimento em Língua Inglesa visa avaliar a capacidade que o pós-

graduando tem no entendimento e interpretação de textos científicos em língua 
inglesa. 

2) A Comissão responsável pela elaboração, aplicação e correção do Exame de 
Conhecimento em Língua Inglesa é constituída por 3 (três) docentes do Programa, 
designados anualmente pelo Conselho Acadêmico do PBA. 

3) O Exame de Conhecimento em Língua Inglesa será oferecido semestralmente pelo 
Programa. O pós-graduando interessado em realizá-lo deverá fazer sua inscrição 
na secretaria do curso, no período divulgado. 

4) O mestrando regularmente matriculado no PBA deve submeter-se ao Exame de 
Conhecimento em Língua Inglesa, preferencialmente no primeiro ano de curso. 

5) O Exame de Conhecimento em Língua Inglesa será constituído de prova escrita, 
seguindo uma das seguintes formas: 

5.1 Tradução de uma coletânea composta por textos, ou parte destes, referentes, 
preferencialmente, a conteúdos da área de Biotecnologia Geral. 

a) Os textos não deverão exceder a 15 linhas cada um. 
b) O tempo de realização da prova será de 4 horas. 

5.2 Compreensão e interpretação de um único texto científico, referente, 
preferencialmente, a conteúdos da área de Biotecnologia Geral. 

a) O texto não deverá exceder 02 (duas) folhas. 
b) O tempo de realização da prova será de 3 horas. 
c) Caberá à comissão elaborar questões em português, com a finalidade de 

avaliar a capacidade do aluno de compreensão e interpretação do texto 
científico. 

d) As respostas também serão redigidas em português. 
e) Em qualquer uma das formas caberá à Comissão selecionar o(s) texto(s) e a 

definição dos critérios para correção do exame. 

6) É permitido durante o Exame de Conhecimento em Língua Inglesa, o uso de 
dicionário. Os dicionários não serão fornecidos pelo Curso ou Comissão 
Examinadora. 



7) Será atribuída a cada prova uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) e após as correções 
a Comissão deverá elaborar um Edital com os resultados, o qual deverá ser 
encaminhado ao Conselho Acadêmico do PBA para homologação. 

7.1. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,0 
(seis). 

7.2. O candidato que não for aprovado deverá submeter-se novamente ao exame. 
7.3. Será desligado do Curso o aluno que reprovar por quatro vezes no Exame de 

Conhecimento em Língua Inglesa. 
8) O aluno que atingir pontuação mínima em Exame de Proficiência reconhecido pela 

Capes ou CNPq, poderá solicitar ao Conselho Acadêmico do PBA, aproveitamento. 
9) O aluno que obtiver aprovação em Exame de Proficiência em Língua Inglesa em 

outro curso de Pós-Graduação poderá solicitar aproveitamento, que ficará a critério 
do Conselho Acadêmico. 

10) O candidato estrangeiro proveniente de país de língua inglesa fica dispensado 
deste exame. 


