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INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME

01. O que é o programa de provas de proficiência do Centro de Línguas? 

O programa de provas de proficiência do Centro de Línguas é um serviço prestado a 
diferentes unidades/USP (como o IPEN, o ICB e a ECA, dentre outras) cujo propósito é 
testar a proficiência em língua estrangeira dos candidatos à pós-graduação dessas 
unidades. O Centro de Línguas faz parte da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (FFLCH) e realiza as provas de proficiência junto àquelas unidades com as 
quais possui convênio, pelo tempo de vigência do mesmo. Nem todas as unidades da 
USP realizam provas junto ao Centro de Línguas.

02. As provas de proficiência do Centro de Línguas são iguais para todas as línguas? 

Não.  Cada programa de provas  de proficiência  do Centro  de Línguas  possui  sua 
própria  equipe,  com seus  próprios  critérios  administrativos  e  de avaliação para as 
provas.  As  perguntas  abaixo  se  referem  aos  critérios  adotados  pela  EQUIPE  DE 
PROFICIÊNCIA EM  INGLÊS, que podem OU NÃO coincidir com os critérios das provas 
das demais línguas.

03. Como fico sabendo as datas de provas? 

Havendo convênio entre a unidade/USP e o Centro de Línguas no ano em questão, 
decide-se conjuntamente a data da prova de acordo com as disponibilidades do 
calendário de ambos. Tão logo essa data seja decidida, o Centro de Línguas envia 
uma ficha de instruções  sobre o processo  geral  da prova às unidades,  que ficam 
encarregadas  da  divulgação  dessa  aos  candidatos.  Além  de  poder  obter  as 
informações  pessoalmente  na  secretaria  de  pós-graduação  das  unidades,  você 
também poderá consultá-las nos sites das mesmas. 

04. Como é o processo de inscrição para as provas?  

O processo de inscrição para a prova de proficiência em inglês consiste de algumas 
etapas.  A  explicação  que  descreve  essas  etapas,  a  seguir,  é  de  fundamental 
importância,  pois  os  candidatos  que não procederem tal  como determinado pelo 
Centro  de Línguas não terão suas inscrições efetivadas  e terão que esperar  até  a 
próxima  prova  (o  que  pode  levar,  em  alguns  casos,  até  um  ano)  para  ter  sua 
proficiência avaliada.

Em  primeiro  lugar,  o  candidato  deve  ler  cuidadosamente  todas  as  informações 
pertinentes  à  prova  no  site  da secretaria  de  pós-graduação da unidade na qual 
pretende ingressar, prestando particular atenção aos prazos do processo. Ciente do 
período  de  inscrição,  ele  deverá  enviar  seus  dados  (1-  nome,  2-  email,  3-  RG,  4- 
telefone  e  5-  opção  por  mestrado  ou  doutorado)  até  a  data-limite  de  inscrição, 
através de e-mail, para o endereço clprofic@usp.br. Para alguns institutos, é necessário 
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enviar também outros dados, como área ou número USP. Os e-mails enviados fora do 
prazo de inscrição, TANTO ANTES QUANTO APÓS O MESMO, bem como aqueles que 
NÃO CONTIVEREM TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS, serão desconsiderados e a 
inscrição não será realizada. 

Alguns institutos,  no entanto, optam por fazer a inscrição em sua secretaria de pós-
graduação. Neste caso, o candidato deverá dirigir-se a ela ou enviar  um e-mail  e 
informar os dados que lhe forem solicitados. Após o término do prazo, será enviada ao 
Centro de Línguas uma lista com os inscritos, razão pela qual, caso o instituto opte por 
receber as inscrições, estas não serão aceitas se enviadas a nós por e-mail. Portanto, é 
necessário que os candidatos fiquem atentos e se informem quanto ao procedimento 
que será adotado para a prova para a qual pretendem se inscrever. 

Informe-se na unidade em que está prestando a prova de proficiência sobre qual 
desses procedimentos será adotado.

Tão  logo  sua  inscrição  seja  processada  e  efetivada  pelo  Centro  de  Línguas,  o 
candidato  receberá,  via  e-mail,  a  resposta  à  inscrição  com  um  boleto  bancário 
anexo, contendo seus dados. O candidato deverá CONFIRMAR O RECEBIMENTO DA 
MENSAGEM  TÃO LOGO A RECEBA.  A  não-confirmação da mensagem  implica em 
cancelamento da inscrição.  Esse  boleto  bancário  é  um arquivo  de extensão  .pdf, 
aberto através do programa Acrobat Reader, que pode ser baixado gratuitamente da 
web. O candidato poderá realizar o pagamento no banco de sua preferência até a 
data-limite impressa no próprio  boleto.  Caso não receba o boleto bancário  até,  o 
candidato terá uma data pré-determinada no cronograma para  telefonar (para o 
número  3091-2417) solicitando o reenvio do boleto.  Do contrário,  sua inscrição não 
poderá ser efetivada.

05. Não sendo um morador de São Paulo/capital, como devo efetuar minha inscrição? 

O processo de inscrição, por ser realizado via e-mail e pagamento bancário, aplica-se 
a candidatos de quaisquer localidades. Caso o instituto no qual pretende ingressar 
solicite  que  a  inscrição  seja  feita  diretamente  com  eles,  consulte-os  sobre  como 
proceder.

ATENÇÃO:  Algumas  unidades  optam,  devido  a  razões  administrativas  internas,  por 
realizar as inscrições dos alunos diretamente, na própria unidade, e somente então 
enviá-las ao Centro de Línguas. Informe-se se na unidade em que está prestando a 
prova de proficiência sobre os procedimentos adotados.

06. Quais documentos devo apresentar no dia da prova?  

No dia da prova,  os  candidatos  deverão portar,  obrigatoriamente,  documento de 
identificação  contendo  foto  (RG,  CNH  ou  ainda  documento  específico  de 
estrangeiros) e o comprovante de pagamento do boleto bancário. O aplicador da 
prova irá conferir ambos no decorrer do exame. 

07. Onde são realizadas as provas? 

O local de realização das provas também é decidido pela unidade/USP em conjunto 
com o Centro de Línguas, de acordo com o que for mais conveniente para ambos. 
Esse local será devidamente divulgado no site da secretaria de pós-graduação da 
unidade tão logo a prova esteja agendada, juntamente com as demais informações. 
Em alguns casos, a prova é realizada nas dependências da própria unidade/USP. Em 
outros, ela acontece no prédio da Faculdade de Letras da FFLCH (situado na Avenida 
Professor  Luciano  Gualberto,  403).  Por  esse  motivo,  os  alunos  devem estar  sempre 
atentos para o fato de que o local da prova pode mudar de um ano para o outro.



08. Quanto tempo dura a prova? 

As  provas  duram  1h30  para  candidatos  ao  mestrado  e  2h00  para  candidatos  ao 
doutorado, uma vez que essa última envolve questões a mais para serem respondidas. 
Algumas  unidades  determinam  um  período  diferente  (maior  ou  menor)  para  a 
realização  da  prova.  Nesse  caso,  ela  é  redimensionada  para  se  adequar  a  esse 
período e o candidato será informado sobre a duração do exame antes de seu início.

09. Como são as questões das provas e quais tipos de conhecimentos elas exigem? 

As  questões  da  prova  poderão  ser  de  vários  tipos:  múltipla  escolha,  dissertativa, 
verdadeiro ou falso, preenchimento de lacunas, associação e referência a parágrafos, 
dentre outros. Elas buscam avaliar a habilidade de compreensão e interpretação do 
texto por parte do candidato. 

Para  os  candidatos  ao  doutorado,  a  prova  deverá  conter  uma  segunda  parte 
composta  por  traduções  breves  e  específicas e/ou redações.  As  notas  obtidas  na 
parte I (para candidatos a mestrado e doutorado) terão peso 2, ao passo que aquelas 
da parte II (somente para candidatos a doutorado) terão peso 1. 

Algumas unidades, no entanto,  adotam critérios um pouco diferentes,  optando por 
realizar provas inteiramente distintas para mestrado e doutorado. Assim, é necessário 
que o candidato se informe com a secretaria de pós-graduação da unidade/USP na 
qual pretende ingressar para saber qual é o procedimento por eles adotado.

Para maiores esclarecimentos, ver também a questão 24.

10. As perguntas deverão ser respondidas em português ou inglês? 

Os  enunciados  da  prova  são  elaborados  em  português,  salvo  raras  exceções.  As 
respostas  também deverão  ser  neste  mesmo idioma,  exceto  nos  casos  em que o 
enunciado solicitar uma citação do texto ou ainda uma redação em inglês (para os 
candidatos a doutorado).

11. Os textos da prova são específicos de cada área?  

Na  maioria  das  vezes,  sim,  mas  não  necessariamente.  Grande  parte  dos  textos, 
retirados  de  sites  indicados  pela  unidade,  de  revistas  comuns  e  de  publicações 
técnicas/acadêmicas, aborda tópicos relevantes para a área na qual o candidato 
pretende ingressar. Contudo, eventualmente, podem ser também incluídos textos de 
conteúdos  não-especializados,  desde que sejam  pertinentes  para  a  avaliação da 
proficiência do candidato. 

12. É permitido usar dicionários? De qual tipo? 

Sim,  a não ser  que a unidade/USP determine o contrário.  Dicionários  impressos  de 
todos  os  tipos  (inglês-inglês,  português-inglês,  inglês-português  etc)  são  permitidos, 
porque  a  prova  avalia  habilidades  que  estão  além  do  mero  conhecimento  de 
palavras isoladas. Os candidatos devem tomar cuidado particular, porém, para não 
perderem tempo demais consultando palavras no dicionário e/ou traduzindo os textos 
da  prova,  o  que  pode  atrapalhar  a  realização  da  mesma  no  tempo  previsto. 
Anotações particulares, dicionários e aparelhos eletrônicos, ou ainda empréstimos de 
dicionários entre os candidatos durante a prova não serão permitidos – sob o risco de 
o aluno ter sua prova anulada. 



13. Qual o índice de acertos necessários para ser aprovado?  

Para ser aprovado, o candidato deverá obter, no mínimo, nota 7,0 (sete), de acordo 
com as normas do Centro de Línguas. Em uma prova de múltipla-escolha na qual haja 
14 questões (como é o caso da maioria das provas aplicadas pelo Centro de Línguas), 
essa nota corresponde ao acerto de 10 (dez) questões. O resultado obtido nos exames 
seguirá para  a(s)  secretaria(s)  das  unidades  em forma de conceito  (SUFICIENTE ou 
INSUFICIENTE) e não em forma de notas, as quais NÃO são divulgadas aos candidatos.
O Centro de Línguas encaminhará apenas o resultado final dos exames às unidades 
/USP,  não  sendo de responsabilidade dele  divulgá-lo  diretamente  aos  candidatos, 
nem atender a solicitações individuais neste sentido após a realização dos exames.

Poderemos enviar  as  notas  às  secretarias  (mas  não aos  candidatos)  caso nos seja 
solicitado, devido a critérios  internos que possam ser adotados pelas unidades/USP, 
como, por exemplo, a adoção de uma nota de corte diferente de 7,0. Nesse caso, a 
nota  de  corte  será  estipulada  pela  unidade/USP  a  cada  exame  e  deverá  ser 
notificada ao CL via e-mail. Essa alteração é de total responsabilidade da unidade, 
isentando-se  o  Centro  de  Línguas  de  quaisquer  problemas  que  possam  surgir  em 
decorrência de tais alterações. 

14. Como saberemos o resultado da prova? 

Os resultados, contendo apenas o conceito SUFICIENTE ou INSUFICIENTE, são enviados 
para as unidades cerca de duas semanas após a realização da prova e elas ficam 
encarregadas de sua divulgação para os alunos.

15. É possível recorrer do resultado da prova? 

O aluno pode solicitar uma revisão da prova, caso julgue ter havido algum problema 
na sua avaliação, APENAS NO CASO DE QUESTÕES ABERTAS/DISSERTATIVAS. Os pedidos 
de revisão deverão ser encaminhados pelos alunos para o e-mail clprofic@usp.br, em 
uma mensagem com o assuntp “Revisão ‘Nome da Unidade’”, até 48 (quarenta e 
oito) horas após a divulgação dos resultados. Os pedidos feitos fora do prazo serão 
desconsiderados. O resultado da revisão será encaminhado diretamente à secretaria 
de pós-graduação da unidade cerca de uma semana após seu recebimento. 

No caso das questões fechadas, o gabarito divulgado pelo Centro de Línguas aqui no 
site permitirá ao aluno conferir seu resultado.

Pelo fato de alguns institutos  não permitirem a revisão, o candidato deverá checar 
junto aos mesmos para se informar sobre esta possibilidade.

16. Paguei o exame, mas não pude comparecer na data. Posso realizar a próxima 
prova para o mesmo instituto sem necessidade de pagar novamente?

Sim, contanto que o candidato nos envie os dados necessários para a inscrição no 
período  estabelecido  para  a  mesma  e  comunique,  no  e-mail,  que  já  efetuou  o 
pagamento de outra prova para a qual não pôde comparecer. Lembramos que o 
candidato deverá apresentar o comprovante de pagamento no dia do exame.

17. Há um certificado de proficiência em inglês caso eu seja aprovado? 

O Centro de Línguas não emite certificados de proficiência em inglês. A prova avalia 
habilidades  muito  específicas  (particularmente,  a  habilidade  de  compreensão  e 
interpretação  de  textos)  e  com  o  propósito  de  ingresso  em  programas  de  pós-
graduação  de  unidades/USP.  De  modo  algum  ela  atesta  que  uma  pessoa  seja 
“proficiente em inglês”,  o que envolveria avaliar  suas habilidades de falar,  escutar, 
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escrever e ler neste idioma em níveis bastante complexos. Além disso, tendo em vista 
que os resultados são enviados diretamente às unidades, estas possuem um registro de 
todos  os  alunos  que  foram  aprovados  e  reprovados,  o  que  torna  o  certificado 
desnecessário para os propósitos aos quais o exame se presta.

18. Qual é o tempo de validade da prova, caso eu seja aprovado(a)? 

Tendo sido aprovado(a) no exame de proficiência em inglês do Centro de Línguas, 
este  será válido para os  programas de pós-graduação da unidade realizadora da 
prova. por dois anos, a partir da data de aplicação da prova acrescida de 10 (dez) 
dias corridos, 

19. As unidades/USP aceitam exames de proficiência de outras instituições que não o 
Centro de Línguas? 

Tendo em vista  que o  Centro  de Línguas  somente  elabora e aplica as  provas  de 
proficiência  solicitadas  pelas  unidades,  todas  as  informações  pertinentes  à 
possibilidade  de  validação  de  outros  exames  (por  exemplo,  se  a  unidade  aceita 
exames de outras instituições como a Cultura Inglesa, ou exames padronizados como 
o  TOEFL)  somente  podem  ser  fornecidas  pela  secretaria  de  pós-graduação  da 
unidade na qual o aluno pretende ingressar.

20.  O  resultado  do  exame  de  proficiência  poderá  ser  utilizado  em  mais  de  uma 
unidade conveniada ao Centro de Línguas? 

Não. As provas são específicas da unidade na qual o aluno fez a inscrição. Devido a 
uma  tendência  cada  vez  mais  freqüente,  por  parte  dos  candidatos,  de  se 
submeterem a vários exames de proficiência, de diversas unidades, com o objetivo de 
obterem  a  aprovação,  solicitamos  a  todos  os  coordenadores  de  área  que,  caso 
autorizem os candidatos,  em caráter  de exceção, a se submeterem ao exame de 
outra  unidade,  enviem  por  escrito  ao  Centro  de  Línguas  o  pedido  para  tal 
procedimento,  uma vez que há diferenças nos critérios  internos  para o ingresso no 
programa de pós-graduação entre os diversos institutos e faculdades.

21. Há algum curso preparatório para essas provas? 

Não há cursos preparatórios específicos para essas provas, porém o Centro de Línguas 
possui  cursos  que poderão  auxiliar  o  aluno.  Trata-se  dos  Cursos  Instrumentais,  cujo 
objetivo é o de possibilitar  o domínio da leitura de um texto  na língua-alvo. Alunos 
interessados  devem  entrar  em  contato  com  a  secretaria  do  Centro  de  Línguas 
(através do telefone 3091-2416) ou consultar o site  www.fflch.usp.br/cl para maiores 
informações.

22. Qual é o valor do exame de proficiência em língua inglesa? 

O valor da taxa para o exame de proficiência em língua inglesa para o ano de 2009 
são é de R$50,00 (cinqüenta reais),  tanto  para os candidatos  ao mestrado quanto 
para os candidatos ao doutorado.

23. Como devo fazer para entrar em contato com o Centro de Línguas?  

Para  questões  referentes  a  exames  de  proficiência  em  inglês,  deve-se  entrar  em 
contato com o Centro de Línguas, através do telefone 3091-2417, das 9h30 às 12h00 
ou  das  14h00  às  17h00.  Dúvidas  também  poderão  ser  enviadas  para  o  e-mail 
clprofic@usp.br.
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24. Como devo proceder caso a site da minha unidade/USP apresente informações 
diferentes daquelas presentes no site do Centro de Línguas?

O  site  do  Centro  de  Línguas  é  constantemente  atualizado  e  informa  sobre  as 
deliberações  do  mesmo.  Caso  o  candidato  encontre  no  site  de  sua  unidade 
informações diferentes das aqui presentes, recomenda-se que ele entre em contato 
conosco para esclarecer sua dúvida. Em todo caso, prevalece a informação por nós 
divulgada.

25. Há algum exemplo dos tipos de questões que caem na prova?  

Para  ver  um  modelo  dos  tipos  de  questões  que  são  incluídas  nas  provas  de 
proficiência em inglês, clique no link Modelo de Prova de Inglês que há no site.


