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PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA FURG – 

PrInt/FURG 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande, 

no uso de suas atribuições, e em consonância com o Projeto Institucional de 

Internacionalização da FURG (https://print.furg.br/pt/), vinculado ao Programa 

Institucional de Internacionalização da CAPES (http://www.capes.gov.br/cooperacao-

internacional/multinacional/programa-institucional-de-internacionalizacao-capes-print), 

torna público a alteração dos subitens 4.2.1 e 4.2.3 e inclusão do item 4.2.11 

publicados no EDITAL Nº 01-2019 – PrInt-FURG dia 18 de março de 2019.  

 

 

4.2. Comprovação de proficiência linguística. 

 

Onde lê-se: 

4.2.1 Para língua inglesa é exigido comprovante de proficiência com nota equivalente a 

B2 desde que tenham as seguintes notas mínimas em um dos testes a seguir: (i) TOEFL 

IBT, validade de 2 (dois) anos: mínimo de 79 pontos; (ii) TOEFL ITP, validade de 2 

(dois) anos: mínimo de 550 pontos; (iii) IELTS, validade de 2 (dois) anos: mínimo total 

de 6,5, sendo que cada banda (listening, reading, writing e speaking) deve ter nota 

mínima de 5,0; e (iv) Cambridge Exams, sem validade: equivalente a B2. 

 

Leia-se  

4.2.1 Para língua inglesa é exigido comprovante de proficiência com nota equivalente a 

B2 desde que tenham as seguintes notas mínimas em um dos testes a seguir: (i) TOEFL 

IBT, validade de 2 (dois) anos: mínimo de 71 pontos; (ii) TOEFL ITP, validade de 2 

(dois) anos: mínimo de 527 pontos; (iii) IELTS, validade de 2 (dois) anos: mínimo total 

de 6,0, sendo que cada banda (listening, reading, writing e speaking) deve ter nota 

mínima de 5,0; e (iv) Cambridge Exams, sem validade: equivalente a B2. 
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Onde lê-se: 

4.2.3 Para língua alemã: (i) Goethe-Zertifikat: mínimo de B2, sem validade; (ii) 

TestDaF: mínimo de TDN 3, sem validade. (iii) Deutsche Sprachprüfungfürden 

Hochschulzugang: mínimo de DSH1, sem validade; ou (iv) OnSET: mínimo de B2, sem 

validade. 

 

Leia-se 

4.2.3 Para língua alemã: (i) Goethe-Zertifikat: mínimo de B1, sem validade; (ii) 

TestDaF: mínimo de TDN 3, sem validade. (iii) Deutsche Sprachprüfungfürden 

Hochschulzugang: mínimo de DSH1, sem validade; ou (iv) OnSET: mínimo de B1, sem 

validade. 

 

 

Incluso o item  

4.2.11 O teste de proficiência em língua inglesa poderá ser aceito para qualquer país, 

desde que aceito pela IES de destino e esteja expresso na carta de aceite da instituição 

no exterior. 

 

 

 

 

OBS. Os demais itens do Edital EDITAL Nº 01-2019 – PrInt-FURG permanecem 

inalterados 

 

 

 

 

Rio Grande, 22 de março de 2019. 
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