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RESULTADO PRELIMINAR DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA
INGLESA, DE ALUNOS REGULARES DO CURSO DE MESTRADO DO
PPG-BC, DAS TURMAS DOS PRIMEIROS SEMESTRES LETIVOS DOS
ANOS DE 2021 E 2022

O Coordenador do PPG-BC (Programa de Pós-Graduação em Biociências), vinculado ao ILACVN (Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da
Natureza), da UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), nomeada pela Portaria UNILA nº. 2021/0259; conforme competências
regulamentadas e retificadas pelas Resoluções CONSUN nº. 2021/15 e nº. 2021/46; Portarias UNILA nº. 2018/823, nº. 2019/170, nº. 2019/388, nº.
2021/480, nº. 2022/008, nº. 2022/129; Portaria ILACVN nº. 2021/07; Portaria PRPPG nº. 2021/18; Arts. 18 e 19 da Instrução Normativa PRPPG nº.
2021/01; Editais PPG-BC nº. 2020/12, nº. 2021/29, nº. 2022/21 e nº. 2022/23, suas retificações e resultados; no uso de suas atribuições, previstas no Art.
15 do Regimento Interno do PPG-BC, aprovado pela Resolução CONSUN nº. 2018/12, publicadas nos BS (Boletins de Serviço UNILA) nº. 2018/352, nº.
2018/406, nº. 2019/437, nº. 2019/460, nº. 2020/091, nº. 2021/32, nº. 2021/35, nº. 2021/40, nº. 2021/49, nº. 2021/59, nº. 2021/137, nº. 2021/146, nº.
2021/151, nº. 2022/07, nº. 2022/08, nº. 2022/65, nº. 2022/149, nº. 2022/150 e nº. 2022/152; e no DOU (Diário Oficial da União) nº. 135, seção 2, de 20
de julho de 2021, no uso de suas atribuições, de acordo com as deliberações de seu Colegiado, torna público o presente edital, que divulga o resultado
preliminar do exame de proficiência em língua inglesa, de alunos regulares do curso de mestrado do PPG-BC, das turmas dos primeiros semestres letivos
dos anos de 2021 e 2022:

 
1. Do resultado preliminar do exame de proficiência em língua inglesa1. Do resultado preliminar do exame de proficiência em língua inglesa
1.1. Dos 21 (vinte e um) mestrandos do PPG-BC, convocados para o exame de proficiência em língua inglesa, das turmas dos primeiros semestres letivos
dos anos de 2021 e 2022:
1.1.1. 00 (nenhum) fica aprovado por comprovar proficiência no idioma e ser dispensado de realizar a prova;
1.1.2. 00 (nenhum) fica reprovado do presente processo seletivo por não realizar a prova.
1.1.3. 17 (dezessete) ficam aprovados, por obter nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos; e
1.1.4. 04 (quatro) ficam reprovados por não obter nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
1.2. As notas individuais, preliminares e apuradas no presente exame encontram-se no Anexo I.
1.3. As versões, nas línguas portuguesa e espanhola, da prova escrita de leitura e compreensão de textos em inglês, aplicada em 26 de agosto de 2022; e
seu gabarito encontram-se nos Anexos II e III.

2. Dos recursos administrativos2. Dos recursos administrativos
2.1. As condições e prazos para submissão de recurso administrativo ao deferimento ou indeferimento de inscrições são aqueles dispostos no Edital PPG-
BC nº. 2022/21.
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Edital nº 24/2022/PPGBC, com publicação no Boletim de Serviço nº 157, de 30 de Agosto de 2022.


