
 
 

 
Programa de Pós-Graduação em Letras – 

Estudos Literários 

EDITAL Nº 12/2021 – SELEÇÃO – PPGL 

RETIFICAÇÃO 

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras - PPGL, da 
Universidade Estadual de Londrina-UEL, no uso de suas atribuições administrativas e em 
conformidade com o Edital N. 11/2021 – SELEÇÃO – PPGL que dispõe sobre as normas 
e procedimentos para o preenchimento de vagas para estudantes regulares de Mestrado 
e Doutorado para início no segundo período letivo de 2021, TORNA PÚBLICA, a seguinte 
retificação: 

ONDE SE LÊ: 

9. PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

O candidato aprovado no processo seletivo deverá, até a qualificação, 
apresentar proficiência em Língua estrangeira por meio de aprovação em exames 
específicos (listados abaixo), e também exame de proficiência aplicado pelo 
Laboratório de Línguas da UEL (que deverá ser providenciado pelo candidato) ou 
aplicados por qualquer outra universidade brasileira credenciada pelo MEC.  

O PPGL exige, para o candidato ao mestrado, a proficiência em inglês 
ou francês e, para o candidato a doutorado, em inglês e francês. 

 
INGLÊS:  

IELTS  - nota mínima:  6.0 
TOEFL – nota mínina: 20  
 
FRANCÊS: 

Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF): DALF – nível C2 e DALF – nível 
C1 

Diplôme en Langue Française (DELF): DELF – nível B2, DELF – nível B1 e  DELF – 
nível A2 
Test de Connaissance du Français (TCF): TCF – nível C2, TCF – nível C1, TCF – 
nível B2, TCF – nível B1 e TCF – nível A2 

 
 
 

LEIA-SE: 

9. PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

O candidato aprovado no processo seletivo deverá, até a qualificação, 
apresentar proficiência em Língua estrangeira por meio de aprovação em exames 
específicos (listados abaixo), e também exame de proficiência aplicado pelo 
Laboratório de Línguas da UEL (que deverá ser providenciado pelo candidato) ou 
aplicados por qualquer outra universidade brasileira credenciada pelo MEC.  

 



O PPGL exige, para o candidato ao mestrado, a proficiência em inglês 
ou francês e, para o candidato a doutorado, em inglês e francês. 
 

 

a) Certificado de aprovação em exames de proficiência aplicados por 
Universidades Brasileiras credenciadas pelo MEC. 

b) Certificado de aprovação em cursos de Leitura Instrumental em Língua Inglesa 
ou Francesa ofertado pelo Programa Paraná fala Idiomas (Inglês ou Francês), 
ofertado por qualquer universidade estadual do Paraná, com carga horária 
mínima de 60 horas.  

c) Certificados de aprovação dos seguintes testes de proficiência:  
 
INGLÊS:  
• IELTS - nota mínima: 6.0  
• TOEFL – nota mínina: 20  

 
FRANCÊS: 
• Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF): DALF – nível C2 e DALF 

– nível C1  
• Diplôme en Langue Française (DELF): DELF – nível B2, DELF – nível B1 e 

DELF – nível A2  
• Test de Connaissance du Français (TCF): TCF – nível C2, TCF – nível C1, 

TCF – nível B2, TCF – nível B1 e TCF – nível A2   
 
 
As demais disposições do Edital N. 11/2021 – SELEÇÃO – PPGL estão mantidas. 
 
 

Londrina, 29 de abril de 2021 
 
 
 
 

A Comissão Coordenadora 
 

 


