
 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS 
COORDENAÇÃO CIENTÍFICA E DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 

EDITAL 09/2014 
EXAME DE SUFICIÊNCIA EM IDIOMA ESTRANGEIRO  

 
 
O Coordenador Científico e de Pós-Graduação torna pública a abertura das inscrições para o 
exame de suficiência em idioma estrangeiro aos mestrandos da Turma 2014/2016, que se 
regerá segundo as normas deste Edital e da Portaria PPGD/FDSM nº 01/2013. 
 
1 - INSCRIÇÕES 
 
As inscrições poderão ser realizadas no período de 23 de outubro a 14 de novembro de 2014, 
na secretaria do PPGD, mediante o preenchimento de formulário específico (Anexo I), com a 
assinatura do candidato e a indicação do(s) idioma(s) escolhido(s). 
 
2 - EXAME 
 
No dia 20 de novembro de 2014, às 18 horas, na sala 2 de pós-graduação da FDSM, será 
aplicado, em primeira oportunidade, o exame de suficiência em língua inglesa; e, às 20 horas, 
em língua espanhola. 

Cada exame terá duração de duas horas e versará sobre habilidades de leitura, compreensão e 
interpretação de textos. Todo o procedimento de elaboração, aplicação e correção dos exames 
será realizado pela UNIVÁS – Universidade do Vale do Sapucaí, nos termos do Convênio 
firmado entre esta Universidade e a Faculdade de Direito do Sul de Minas. 

Será autorizada a consulta a dicionário monolíngue durante a realização do exame, vedada a 
consulta a quaisquer outras fontes de informação, sob pena de exclusão do discente. 

Será considerado suficiente no idioma de sua opção o discente que obtiver nota igual ou 
superior a sete. O discente que não atingir o nível de suficiência poderá se submeter ao exame 
em segunda oportunidade. 

O discente que não obtiver nota igual ou superior a sete em exame aplicado em segunda 
oportunidade será excluído do Programa, nos termos do Regimento Interno do PPGD/FDSM 
e demais disposições aplicáveis do Plano Nacional de Pós-Graduação. 

Ao discente reprovado em duas oportunidades em Exame de Suficiência que tiver cumprido a 
integralidade dos créditos será outorgado o título de especialista. 

Outras informações podem ser obtidas junto à Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Direito – PPGD, por meio do telefone (35) 3449-8106 ou do e-mail ppgd@fdsm.edu.br 
 
Pouso Alegre (MG), 21 de outubro de 2014. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Elias Kallás Filho 
Coordenador Científico e de Pós-Graduação 

  



 

 

 

 
ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

 

EXAME DE SUFICIÊNCIA EM IDIOMA ESTRANGEIRO  
TURMA 2014/2016 

 

 

 

Eu,_____________________________________________________________, regularmente 

matriculado (a) no Mestrado em Direito da FDSM, turma 2014/2016, venho requerer minha 

inscrição no Exame de Suficiência em Idioma Estrangeiro, assinalado abaixo: 

 

  Inglês  

 Espanhol 

   

  

Finalmente, declaro ainda, estar ciente das determinações contidas no Edital 09/2014. 

 

 

 Pouso Alegre,        _____/____/_____.  

 

 

Ass. ___________________________________ 


