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CERTIDÃO 
Certifico que o presente edital foi afixado em local 
de costume, neste Campus, no dia 19/08/2019. 

 
Claudia Regina Dias Arieira 
Coordenadora do curso 

. 

 
 
 
 
 
A PROFESSORA DOUTORA CLAUDIA REGINA DIAS ARIEIRA, coordenadora 
do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias, 

 
 

TORNA PÚBLICO: 
  
 

As normas para exame de proficiência em Língua Inglesa de 2019, no 

programa de pós-graduação em Ciências Agrárias em nível de Mestrado, 

vinculado ao Departamento de Ciências Agronômicas, Campus Regional de 

Umuarama.  

 
 

Umuarama, 19 de agosto de 2019. 
 
 

 
 
 

 
Cláudia Regina Dias Arieira 

Coordenadora do programa de  
pós-graduação em Ciências Agrárias 
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Exame de proficiência em língua inglesa – Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Agrárias (PAG) 
 
Inscrições: Poderão se inscrever para o exame de proficiência de língua inglesa, 
somente alunos regulares do programa de pós-graduação em Ciências Agrárias, 
conforme resolução 25/2017-PAG.  
- A inscrição deverá ser realizada mediante preenchimento de requerimento 
acadêmico (site), o qual deverá ser entregue na secretaria do curso, no período 
de 16/09/2019 a 30/09/2019. 
- Não será cobrada taxa de inscrição.  
 
Realização da prova: A prova será obrigatoriamente presencial e o aluno 
deverá vir munido de documento de identidade. 
A prova será em função de artigos científicos em inglês da área de CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS I.  
O ÚNICO meio de consulta será o dicionário, que é de responsabilidade do 
aluno. Não será permitido o uso de telefones celulares, computadores, tablets, 
tradutores eletrônicos, nem qualquer outro tipo de aparelho eletrônico. 
O prazo máximo da realização da prova será de 180 minutos.  
A prova será oferecida em 25/10/2019. 
O horário de início da prova será às 8h00min, na sala de pós graduação do 
Campus Regional de Umuarama – Fazenda. 
A prova será aplicada por um professor do curso. 
 
Divulgação do resultado: 
O resultado será liberado em até 30 dias após a data da realização da prova e 
será divulgado no site do programa, por meio de edital. 

 

 


