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Regulamenta a oferta de exames de suficiencia em lingua inglesa e 
a libera.,:io de disciplinas dos mOdulos JELl (IntrodufYao aos 
Estudos de Lingua Inglesa por meio da apresenta~io de 
certificados internacionais de proficiencia em lingua inglesa. 

0 Presidente do Colegiado de Letras - Lingua Inglesa e suas Literaturas, no uso de suas atribuiyoes 
legais, obedecendo a Resoluyao CONEP n2 013, de 19 de abril de 2018 

RESOLVE: 

Artigo 1~- Para efeito do artigo da IQ desta resoluyao, o aluno regularmente matriculado no Curso 
de Letras- Lingua Inglesa e suas Literaturas podeni, se for de seu interesse, submeter-se a exames 
de suficiencia de conhecimento em lingua inglesa, aplicadas, sempre que possivel, 
preferencialmente no inicio do primeiro semestre letivo de cada ano, com o intuito de dispensar as 
seguintes disciplinas: 
- IELI: Habilidades Integradas em Lingua lnglesa I 
- IELI: Habilidades Integradas em Lingua Inglesa II 
- IELI: Habilidades Integradas em Lingua Inglesa ill 
- IELI: Habilidades Integradas em Lingua lnglesa IV 

§lQ - Os exames de suficiencia deved1o abranger o conteudo programarico correspondente as 
disciplinas para as quais se pleiteia aproveitamento. 

Artigo 2!!- 0 aluno que apresentar certificado valido de exames de competencia e/ou proficiencia 
de reconhecimento internacional, tais como: TOEFL iBT, IELTS, Cambridge s FCE, CAE, CPE; 
Michigan s ECPE e outros dessa mesma natureza, desde que sejam certificados que contempt em as 
quatro habilidades linguisticas, a saber: leitura escuta, escrita e fala, podera ser dispensado das 
disciplinas citadas no Artigo r~, sem necessidade de se submeter aos exames de suficiencia, com 
nota e frequencia totais nessas disciplinas. 

§lQ - Os certificados devem explicitamente conferir nivel B1 ou superior (exemplo: B2, C1, C2) do 
Quadro Comum Europeu (Common European Framework). Certificados que confiram contemplem 
niveis inferiores ao Bl (exemplo: AI, A2) nao serao aceitos. 

§2Q- Certificados nao listados no Artigo 22 poded'io ser submetidos para avaliayao do Colegiado. 

§3!! - Certificados que nao contemplem as quatro habilidades linguisticas, a saber: leitura, escuta, 
escrita e fala, tais como, por exemplo, TOEFL ITP, nao serao aceitos, pois nao certificam as quatro 
habilidades integradas como as disciplinas do Artigo 12 exigem. 

Artigo 32 - A organizac;ao, aplicayao e correyao dos exames de suficiencia, bern como a analise dos 
certificados apresentados, ficarao a cargo de professores de lingua inglesa disponiveis no curso. A 



Coordenadoria do Curso de Letras- Lingua Inglesa e suas Literaturas (COLIL) ficani responsavel 
pelo agendamento das provas e pelas inscri<;oes. 

Artigo 4Q - Ap6s efetuados os exames de suficiencia referidos no Artigo 1 Q, sera lavrada uma ata 
com seus resultados, registrada em livro proprio, e tais resultados serao enviados ao 6rgao de 
controle academico para o devido registro. 

Artigo Sg_- Esta resolu<;ao entre em vigor nesta data, revogadas as disposi<;oes em contrario. 

§1 g_- Esta resolu<;ao revoga a Resolu<;ao If- 001 de 14 de junho de 2018. 

Sao Joao del-Re~ 11 de dezembro de 2018. 

Marcos Pereira Feitosa 
Presidente do Colegiado do Curso de Letras -Lingua Inglesa e suas Literaturas 

Aprovada em reuniao do colegiado de 11 de dezembro de 2018. 


