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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO
EDITAL No. 03/2015
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA
REABILITAÇÃO PARA OS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO PARA O PRIMEIRO PERÍODO
LETIVO DE 2016
PREÂMBULO
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, no uso de suas atribuições legais, torna público e
estabelece a retificação do Edital Nº 01/2015, no item a seguir descrito, mantendo inalterados os demais itens do edital.
Onde se lê:
3.4 No ato da inscrição, deverão ser entregues, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
3.4.1
Ficha de inscrição preenchida (Anexo 2). Modelo padrão disponível no endereço indicado no item 3.1 e na página
eletrônica http://fce.unb.br
3.4.5
Cópia autenticada de Certificado de Proficiência em língua inglesa, nível básico completo ou instrumental, emitido por
escola de idiomas ou Comprovante de aprovação em Exame de proficiência em língua inglesa obtido em institutos
credenciados para aplicar testes, de acordo com as seguintes pontuações mínimas: TOEFL ITP (≥460 pontos),
TOEFL IBT (≥57 pontos), TOEIC (≥226 pontos), IELTS (≥4,0 pontos), Casa Thomas Jefferson Written
Comprehension Test (≥60%), teste TEAP (≥70 pontos). Somente serão aceitos Certificados de Proficiência e
Comprovantes de aprovação em Exame de proficiência obtidos até cinco (5) anos antes da data de publicação do
presente edital.
3.4.6
Currículo Lattes, em versão impressa (disponível para preenchimento no endereço http://lattes.cnpq.br). Deverão ser
apresentadas as cópias autenticadas dos comprovantes (ou os originais, para efeito de autenticação no ato
da inscrição) de todas as informações fornecidas no currículo, na ordem e numeração de sua apresentação.
3.4. 9 Tabela de Pontuação do Currículo Lattes preenchido pelo candidato (campo disponível no Anexo 3 deste
edital). Para cada item pontuado, o candidato deve apresentar a devida comprovação.
Item 7.1
DATA

ETAPA

19/10/2015 a 23/10/2015

Inscrições

03/11/2015
(data provável)

Divulgação da homologação das inscrições.

HORÁRIO
8h30 às11h30
14h30 às 17h00
8h30

Leia-se
3.4 No ato da inscrição, deverão ser entregues, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
3.4.1
Ficha de inscrição preenchida (Anexo 2). E termo de compromisso (Anexo 7). Modelos padrões disponíveis no
endereço indicado no item 3.1 e na página eletrônica http://fce.unb.br.
3.4.5
Cópia autenticada de Certificado de Proficiência em língua inglesa, nível básico completo ou instrumental, emitido por
escola de idiomas ou comprovante de aprovação em Exame de proficiência em língua inglesa obtido em institutos
credenciados para aplicar testes, de acordo com as seguintes pontuações mínimas: TOEFL ITP (≥337 pontos),
TOEFL IBT (≥57 pontos), TOEIC (≥225 pontos), IELTS (≥3,0 pontos), Casa Thomas Jefferson Written
Comprehension Test (≥31%), teste TEAP (≥50 pontos). Somente serão aceitos Certificados de Proficiência e
Comprovantes de aprovação em Exame de proficiência obtidos até cinco (5) anos antes da data de publicação do
presente edital.
3.4.6
Currículo Lattes, em versão impressa (disponível para preenchimento no endereço http://lattes.cnpq.br).
3.4. 9 Quadro de atribuição de pontos para avaliação do currículo preenchido pelo candidato (campo disponível no
Anexo 3 deste edital). Para cada item pontuado, o candidato deve apresentar a devida comprovação. Deverão
ser apresentadas as cópias autenticadas dos comprovantes (ou os originais, para efeito de autenticação no
ato da inscrição) de todos os documentos pontuados, com a identificação da numeração da tabela no
documento.
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Item 7.1
DATA

ETAPA

19/10/2015 a 28/10/2015

Inscrições

03/11/2015
(data provável)

Divulgação da homologação das inscrições.

Brasília, DF, 23 de outubro de 2015.
Prof. Dr. Rodrigo Luiz Carregaro
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO (PPG-CR)
FACULDADE DE CEILÂNDIA
Universidade de Brasília

HORÁRIO
8h30 às11h30
14h30 às 17h00
17h30

