
EDITAL Nº686/2021 

 

RETIFICAÇÃO 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Saúde 

(PPGECS) do Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), no uso de suas atribuições, torna público a retificação do edital nº 

603/2021, de 12 de julho de 2021, publicado no DOU nº 130, de 13 de julho de 2021, seção 3, 

página nº89, e no Boletim UFRJ nº 28, de 15 de julho de 2021, página nº 57: 

 

ONDE SE LÊ: 

a. Língua Inglesa: para brasileiros/as 

a.1 Candidatos egressos do Programa de Pós-Graduação do PPGECS do NUTES, estão  

isentos da apresentação de certificado de proficiência em Língua Inglesa, desde que  

tenha sido realizado nos últimos 24 meses. Para tanto, no ato de inscrição deverão  

apresentar cópia do diploma ou da ata de defesa do curso de mestrado.  

 

a.2 Candidatos egressos de outros Programas de Pós-Graduação de universidades brasileiras em 

nível de mestrado reconhecidos pela CAPES, para isenção da comprovação da proficiência em 

Língua Inglesa, deverão apresentar declaração da secretaria do curso, assinado pela coordenação 

que declare expressamente ter cumprido essa exigência legal, com indicação do dia, mês e ano 

que realizou o exame, bem como o resultado obtido. O exame deve ter sido realizado nos 

últimos 24 meses. 

 

 

LEIA-SE: 

a. Língua Inglesa: para brasileiros/as 

a.1 Candidatos egressos do Programa de Pós-Graduação do PPGECS do NUTES, estão  

isentos da apresentação de certificado de proficiência em Língua Inglesa, desde que  

tenha sido realizado nos últimos 36 meses. Para tanto, no ato de inscrição deverão  

apresentar cópia do diploma ou da ata de defesa do curso de mestrado. 

 

a.2 Candidatos egressos de outros Programas de Pós-Graduação de universidades brasileiras em 

nível de mestrado reconhecidos pela CAPES, para isenção da comprovação da proficiência em 

Língua Inglesa, deverão apresentar declaração da secretaria do curso, assinado pela coordenação 

que declare expressamente ter cumprido essa exigência legal, com indicação do dia, mês e ano 

que realizou o exame, bem como o resultado obtido. O exame deve ter sido realizado nos 

últimos 36 meses. 

 

 

ONDE SE LÊ: 

b. Língua Inglesa e Língua Portuguesa: para estrangeiros/as 

b.1 Candidatos egressos do Programa de Pós-Graduação do PPGECS do NUTES, estão  

isentos da apresentação de certificado de proficiência em Língua Inglesa e em Língua  

Portuguesa, desde que tenham sido obtidos em até 24 meses de realizados. Para tanto,  

no ato de inscrição deverão apresentar cópia do diploma ou da ata de defesa do curso  

de mestrado.  



b.2 Candidatos egressos de outros Programas de Pós-Graduação de universidades brasileiras em 

nível de mestrado reconhecidos pela CAPES, para isenção da comprovação da proficiência em 

Língua Inglesa e em Língua Portuguesa, deverão apresentar declaração da secretaria do curso, 

assinado pela coordenação que declare expressamente ter cumprido essa exigência legal, com 

indicação do dia, mês e ano que realizou os exames, bem como os resultados obtidos. O exame 

deve ter sido realizado nos últimos 24 meses. 

 

 

LEIA-SE: 

b. Língua Inglesa e Língua Portuguesa: para estrangeiros/as 

b.1 Candidatos egressos do Programa de Pós-Graduação do PPGECS do NUTES, estão  

isentos da apresentação de certificado de proficiência em Língua Inglesa e em Língua  

Portuguesa, desde que tenham sido obtidos em até 36 meses de realizados. Para tanto,  

no ato de inscrição deverão apresentar cópia do diploma ou da ata de defesa do curso  

de mestrado. 

 

b.2 Candidatos egressos de outros Programas de Pós-Graduação de universidades brasileiras em 

nível de mestrado reconhecidos pela CAPES, para isenção da comprovação da proficiência em 

Língua Inglesa e em Língua Portuguesa, deverão apresentar declaração da secretaria do curso, 

assinado pela coordenação que declare expressamente ter cumprido essa exigência legal, com 

indicação do dia, mês e ano que realizou os exames, bem como os resultados obtidos. O exame 

deve ter sido realizado nos últimos 36 meses. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2021. 

 

 

Rita Vilanova Prata Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca  

Coordenadora do PPGECS Diretor do Instituto NUTES/UFRJ 


