EXAME DE PROFICIÊNCIA INGLÊS – JUNHO/ 2019
A comissão de Proficiência em Língua Inglesa do Programa de Pós-Graduação em
Meteorologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da
Universidade de São Paulo torna pública, para conhecimento dos interessados, que estarão
abertas as inscrições para o Teste de Proficiência em Língua Estrangeira do dia 27 a 31
de maio de 2019, observando-se os seguintes itens:
1. As inscrições são restritas aos estudantes regularmente matriculados no Programa
de Pós-Graduação em Meteorologia do IAG-USP.
2. Para o Mestrado, o exame constará de tradução de um texto em Inglês para o Português
com o auxílio de dicionário impresso.
3. Para o Doutorado, o exame constará da tradução de um texto em Português para o Inglês,
com o auxílio de dicionário impresso.
4. Com relação à prova:
4.1. Consistirá na tradução de parágrafos selecionados de textos que tenham alguma
relação com meteorologia.
4.2. A avaliação será feita parágrafo por parágrafo, de tal forma que será considerado
aprovado o aluno que tiver um aproveitamento mínimo de 70% em cada trecho.
4.3. Será realizada no dia 07 de junho de 2019, das 10 às 12 horas, na sala ADM209 do
IAG.
5. Com relação à revisão: A revisão da prova poderá ser solicitada e realizada SOMENTE
até cinco dias úteis após a divulgação das notas.
Estão dispensados do exame de proficiência em língua inglesa, os candidatos que
apresentarem, no ato de inscrição, os resultados dos Exames de Proficiência em inglês do
TOEFL ITP/iBT, iTEP e IELTS com a pontuação mínima exigida para o seu curso. Somente
serão aceitos exames realizados até 05 (cinco) anos antes da data de inscrição do estudante
no exame de proficiência aplicado pelo Programa.
Seguem abaixo as pontuações mínimas para os exames aceitos para os cursos do
Programa de Meteorologia:
Curso de Doutorado – pontuação mínima para aceitação do exame:
• TOEFL ITP: 477 pontos;
• TOEFL Internet Based Test: 53 pontos;
• iTEP: 3,0;
• IELTS: 4,5;
Curso de Mestrado - pontuação mínima para aceitação do exame:
• TOEFL ITP: 382 pontos;
• TOEFL Internet Based Test: 42 pontos;
• iTEP: 2,5
• IELTS: 4,0

