EXAME DE PROFICIÊNCIA – ABRIL/2021 – INGLÊS

A Comissão de Proficiência (CP) em Língua Inglesa do Programa de Pós-Graduação em
Meteorologia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade
de São Paulo torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as
inscrições para o Teste de Proficiência em Língua Estrangeira entre os dias 16 e 23 de
abril de 2021, observando-se os seguintes itens:

1. As inscrições são restritas aos estudantes regularmente matriculados no Programa de PósGraduação em Meteorologia do IAG-USP e para interessados em ingressar no Doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Meteorologia do IAG-USP.
2. Tanto para o Mestrado como para o Doutorado, o exame constará de realização da prova
online EF SET 50 disponível em https://www.efset.org/pt/ mediante um dos membros da
comissão.
3. Com relação ao exame adotado:
3.1. O exame SET EF 50 é um exame gratuito, online, e que possui uma etapa de compreensão
escrita (reading) e uma etapa de compreensão auditiva (listening). Não há como fazer somente
uma das etapas.
3.2. As questões são feitas com base em exames consagrados de língua inglesa e há um tempo
máximo de 50 minutos para sua realização.
4. Com relação aos critérios para aprovação:
4.1. Para os estudantes de Mestrado a nota mínima será de 35 pontos no SET EF na etapa de
compreensão escrita (reading).
4.2. Para os estudantes de Doutorado e Doutorado Direto a nota mínima será de 45 pontos no
SET EF na etapa de compreensão escrita (reading).
4.3. A nota da etapa de compreensão auditiva (listening) não será considerada, mas deve ser
finalizada pelo estudante pois não há como fazer somente uma das etapas.
5. Da realização do exame:
5.1. O exame deverá ser realizado no dia 30 de abril de 2021.
5.2. Excepcionalmente, em função da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19),
o exame será realizado de modo não-presencial.
5.3. Os candidatos inscritos deverão acessar uma sala virtual do Google-Meet (cujo link será
enviado por e-mail pela CP até dia 30 de abril de 2021) entre 10:00 e 10:05 do dia do exame;
após identificação pelo membro da CP, cada candidato irá acessar a página
https://www.efset.org/pt/, prosseguir o login com sua conta de e-mail (com domínio USP, i.e.,

usp.br, se aluno USP) e proceder com a realização do exame. Instruções mais detalhadas serão
fornecidas no início do exame.
5.4. Os candidatos deverão possuir câmera para a realização do acesso à sala virtual, a qual
necessariamente deverá permanecer habilitada e focada no rosto do candidato durante toda a
realização desta prova. Candidatos que não possuírem câmera em seu computador deverão
utilizar a câmera do telefone celular para se apresentarem ao membro examinador durante
todo o exame. A realização da prova será gravada.
5.5. Após o término do exame, os candidatos deverão informar o resultado do exame através
(i) do link com a avaliação obtida e (ii) da imagem do certificado a serem enviados para o
endereço eletrônico informado pelo membro da CP.

Estão dispensados do exame de proficiência em língua inglesa, os candidatos que
apresentarem, no ato de inscrição, os resultados de Exames de Proficiência em Inglês do
TOEFL ITP/iBT, iTEP, IELTS e TOEIC, 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
● TOEIC: 550 pontos
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
● TOEIC: 300 pontos

Qualquer dúvida, entrar em contato com os membros da CP:
Profa. Dra. Rita Ynoue – rita.ynoue@iag.usp.br
Profa. Dra. Rachel Albrecht – rachel.albrecht@iag.usp.br

