Esclarecimentos sobre a dispensa para a Prova de Língua Inglesa
1. A homologação da solicitação de dispensa para a Prova de Língua Inglesa é
realizada exclusivamente pela Comissão Organizadora do certame em diálogo
com a Banca Organizadora dos Exames de Proficiência da CLING-DRI.
2. Para efeito de dispensa, o candidato deverá, nos termos do item 4.1.19 do Edital:
“Os candidatos que apresentarem um dos comprovantes de proficiência em língua
inglesa listados abaixo ficarão isentos de realizar a prova de inglês. A
comprovação de proficiência em língua inglesa deverá ser enviada juntamente
com a documentação para inscrição. a) TEAP (com classificação igual ou superior
a B1) – realizado nos últimos 2 anos; b) TOEFL-ITP – realizado nos últimos 2
anos. c) TOEFL-iBT – realizado nos últimos 3 anos. d) IELTS – realizado nos
últimos 3 anos. e) Academic English Reading Test - Proficiência CLING-DRIUFPE realizada nos últimos 12 meses.”
3. A partir do item 4.1.19, a solicitação de dispensa, com base nos seguintes
documentos, não encontra respaldo editalício:
a. Declarações emitidas por qualquer Programa de Pós-Graduação da UFPE
contendo nota do candidato;
b. Declarações emitidas por professores particulares contendo nota do
candidato;
c. Declarações tipo-score de provas como TOEIC, FCE, ATP, dentre outras
não citadas no edital;
d. Declarações, certidões ou certificados de proficiência de outras
instituições de ensino superior.
4. Esclarece-se ainda que a Prova de Língua Inglesa como parte integrante do
Processo de Seleção é uma etapa regular do concurso. O Academic English
Reading Test é um certificado concedido aos candidatos aprovados nos Editais
abertos periodicamente pela FADE, não havendo qualquer relação direta com os
Programas de Pós-Graduação da UFPE ou de outras Instituição de Ensino
Superior (Vide o último Edital 05/2021 em https://fade.org.br/exames-deproficiencia-em-lingua-estrangeira-na-modalidade-remota-cling-fade-ufpe-2/).
5. Esclarece-se ainda que do ponto de vista legal o Edital é o instrumento que rege e
pauta todas as fases do certame, bem como eventuais dúvidas, sendo qualquer
informação extrínseca ao Edital juridicamente incompatível.
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