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Dispõe sobre a convocação dos(as) alunos(as)
dos cursos de Doutorado e Mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Território,
Ambiente e Sociedade - PPGTAS/UCSAL, turmas
2021.1 (Edital n' 40/2020 e n' 47/2020), turma

2021.2 (Edital n' 14/2021) e turmas 2022.1 e
2022.2 (Edital n' 29/2021), para a realização de
prova de língua estrangeira, como parte do
processo de seleção dos referidos editais.

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - UCSAL, no uso de
suas atribuições, constantes no art. 15, do Estatuto da Universidade

RESOLVE

Art. íg. Convocar o(a) alunoCa) do curso de Doutorado e Mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Território, Ambiente e Sociedade - PPGTAS/UCSAL para a
realização de prova de língua estrangeira como parte do processo de seleção dos
editais de números 40/2020, 47/2020, 14/2021 e 29/2021.

Art.2e. O(a) aluno(a) que apresentar proficiência em língua estrangeira poderá ser
dispensado por meio de certificado de comprovação devidamente autenticado por
instituições certificadoras (Inglês: TOEFL ou IELTS; Espanhol: DELE; e Francês:
DELF, DALF ou TCF).

Art. 3e. A prova de língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) constituir-se-á
de TRADUÇÃO LIVRE de um texto sobre a temática do curso, sendo permitido o uso
de DICIONÁRIO IMPRESSO.

Art. 4e. O(A) aluno(a) do mestrado realizará prova de l (uma) língua estrangeira
[com duração de até 3 horas), sendo 7,0 Csete) a nota mínima para aprovação. O(A)
aluno(a) do doutorado realizará 2 (duas) provas referentes às duas línguas
estrangeiras escolhidas, observado o critério de um texto de até 2 Cduas) páginas
sobre a temática do curso para cada língua em exame, com duração de até 4
Cquatro) horas para ambas as provas, sendo a média mínima 7,0 Csete) para
aprovação.

@.Art. 59. A Comissão Avaliadora será designada pelo Colegiado do Programa.
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Art. 6e. O(A) aluno(a) deverá enviar um e-mail enderessado à secretaria constando
as seguintes informações: nome completo, curso, CPF, semestre de entrada no
curso, e aCs) língua(s) estrangeira(s) escolhida(s) para a realização da(s) prova(s),
até o dia 15 de outubro de 2022.

Art. 7e. ACs) prova(s) ocorrerá(ão) no dia 17 de novembro de 2022, às 14h, no
auditório situado no prédio da Pós-graduação - Avenida Professor Pinto de Aguiar,
2549,Pituaçu - CEP.41.740-090.

Art. 8e. O aluno poderá requerer a antecipação da prova casão a defesa esteja
programada para antes da data estabe]ecida para a realização da prova, pe]o e-mail
matricula.strictosensu@ucsal.br.

Art. ge. Os casos omissos serão submetidos à decisão do Colegiado do Programa e
da Reitora da Universidade.

REGISTRE-SE, PUULIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador,24 de outubro de2022

Prole. Dra. Robes Carülina Gnljo
Reitora

Universidade Catdica do Salvador\
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eitora
Prosa la Gontijo de Lacerda
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