UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS – CAV
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

EDITAL Nº 02/2018
PPGCA/CAV
Determina procedimentos para efetivação de inscrições
e aplicação de exame de Proficiência em Língua
Inglesa no PPG em Ciência Animal
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal (PPGCA), no uso de suas atribuições,
considerando o Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal,
R E S O L V E:
Art. 1º
Abrir inscrições, para exame de proficiência em língua inglesa no PPG em Ciência Animal.
Art. 2º

Permitir a inscrição de alunos regularmente matriculados em curso de Pós-Graduação strictosensu da UDESC.

Art. 3º

Estabelecer como local das inscrições a Secretaria de Ensino de Pós-Graduação do CAV.

Art. 4º

Estabelecer o período de 21/05/2018 até às 18:00 horas do dia 30/05/2018 para efetivação das
inscrições.

Art. 5º

Designar a Profa. Maria de Lourdes Borba Magalhães como responsável pela aplicação do
exame.

Art. 6°

Estabelecer que o exame será realizado no dia 04/06/2018 (segunda-feira), das 09h às 12 h, em
sala a ser divulgada na página do PPG em Ciência Animal (http://www.cav.udesc.br/?id=681).

Art. 7º

Definir no que se refere ao grau de dificuldade, o teste consistirá:
1. Para alunos de mestrado: responder questões relativas a um texto escrito na língua inglesa.
2. Para alunos de doutorado: tradução (redigir a versão em português) de um texto científico da
língua inglesa para a língua portuguesa.

Art. 8°

Estabelecer que é permitido o uso de dicionário impresso, mas vedado o uso de equipamentos
eletrônicos.

Art. 9°

Estabelecer que o resultado do exame estará disponível no Sistema Acadêmico SIGA, endereço
eletrônico: www.siga.udesc.br, e, caso necessário, será publicado, para o aluno que não estiver
vinculado ao Sistema SIGA, no endereço eletrônico http://www.cav.udesc.br/?id=160 , em até 30
(trinta) dias após a aplicação do teste.

Art. 10º

Estabelecer que a inscrição poderá ser realizada por procurador. Modelo de Procuração
disponível em: http://migre.me/t5iZR .

Art. 11º

Publique-se para conhecimento dos interessados.
Lages, SC, 14 de maio de 2018.
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