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EXAMES DE PROFICIÊNCIA 
INGLÊS 

 
1. Cambridge: 

. Tipos: 
FCE -First certificate in English 
CAE -Certificate in Advanced English 
CPE -Certificate of Proficiency in English.  

 
. Prestigiado na Europa, o exame é realizado pela Universidade de Cambridge, Inglaterra.  É exigido 
em algumas universidades para solicitação de bolsas internacionais. Oferecido nos níveis First 
(intermediário), Advanced (avançado) e Proficiency (fluente).  

 
. Onde fazer: Cultura Inglesa. 
 
. Inscrições: fevereiro/março ou setembro. 
 
. Datas das provas: geralmente em maio/junho e novembro/dezembro. O exame FCE (First 
Certificate) também é oferecido em março. 
 
. Mais informações: www.cambridgeesol.org/exams e www.culturainglesasp.com.br. 
 
. Notas de aprovação: Níveis: First (intermediário) - Advanced (Avançado) - Proficiency (Fluente): 
Pass with Merit or Pass. 
 
 
 

2. ESOL - English for Speakers of Other Languages - Certificado da City & Guilds Pitman 
Qualifications: 

 
. Órgão internacional que oferece exames para comprovação de proficiência em inglês.  
 
. São reconhecidos por universidades e instituições educacionais de diversos países.  
 
. Disponíveis em ate seis níveis, têm validade permanente.  
 
. As provas escritas são independentes das orais e correspondem aos mesmos seis níveis.  
 
. Onde fazer: nos centros credenciados relacionados no website. 
 
. Inscrições: durante todo o ano.  
 
. Datas das provas: durante todo o ano.  

 
. Testes de Proficiência:  http://www.cai.ufc.br/testeproficiencia.htm. 
 
 . Mais informações: www.pitmanqualifications.com  e www.cityandguilds.com. 
 
. Notas de aprovação:  Pass with Merit or Pass. 
 

http://www.cai.ufc.br/testeproficiencia.htm
http://www.pitmanqualifications.com/
http://www.cityandguilds.com/
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3. IELlS - International English Language Testing System 

 
. Reconhecido por universidades na Grã Bretanha, Austrália e Nova Zelândia, o exame também 
conquista prestígio no Canadá e Estados Unidos.  Foi desenvolvido pela Universidade de Cambridge e 
é gerenciado pelo Conselho Britânico e pelo IDP Education Austrália. 
 
. Comprova a proficiência em inglês para fins acadêmicos. Inclui redação, interpretação de texto, 
compreensão auditiva e expressão oral.  
 
. Onde fazer: Conselho Britânico. 
 
. Inscrições: durante todo o ano. 
 
. Data das provas: cada centro pode estabelecer seu próprio calendário.  É possível realizar sessões 
especiais do exame dentro de uma instituição de ensino, desde que a mesma forneça a 
infraestrutura.  
 
. Mais informações: www.britishcouncil.org/brazil e www.ielts.org. 
 
. Notas de aprovação: entre 6,5 e 7  

 
 
 

4. MICHIGAN -ECPE - Examination for the Certificate of Proficiency in English  

 
. Para quem necessita provar conhecimentos de inglês, por motivos profissionais.  
 
. É realizado em duas partes: a primeira é um teste eliminatório, com 35 questões de múltipla 
escolha sobre gramática, vocabulário, compreensão de texto e oral. Nesta etapa já é feita a 
avaliação oral do candidato. A segunda etapa é a prova final, com questões de gramática, 
interpretação de texto, compreensão oral, vocabulário e redação.  Há, também, o ECCE -
Examination for the Certificate of Competency in English, para o nível intermediário.  

 
. Onde fazer: escolas de inglês, institutos e centros culturais.  

 
. Inscrições: outubro  
 
. Data das provas: novembro  
 
. Mais informações: Testes de Proficiência http://www.cai.ufc.br/testeproficiencia.htm 
http://www.thomas.org.br/new ctj/centrodetestesl centeste index.php?&menu-#6 
 
. Notas de aprovação: Níveis: ECCE (First -Intermediário) e EPCE (Proficiency -Fluente)  
> 90 pontos  
 
 
 

5. TOEFL - Test of English as a Foreign Language  

 

http://www.ielts.org/
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. Exigido para ingresso em mais de 4,4 mil escolas, instituições e universidades em todo o mundo, 
principalmente nos Estados Unidos. Também é usado por Instituições em outros países em que o 
inglês é o idioma acadêmico.  
 
. Mede a capacidade de leitura, compreensão auditiva, redação e domínio da gramática da língua 
inglesa. Pode ser feito por computador ou em prova impressa.  
 
. Onde fazer: escolas de inglês, institutos e centros culturais. 
 
. Inscrições: outubro. 
 
. Data das provas: de segunda a sexta e uma vez por mês aos sábados durante todo o ano.  
 
. Mais informações: http://www.ets.org/toefl/http://www.ets.org/toefi/learners/index.html  
 
. Notas de aprovação: >90 pontos  
 
 

6. Informações Adicionais 

 
. Para obtenção do Diploma, é necessária a apresentação do certificado, pelo menos, seis (6) meses 
antes do término do curso 
 
Serão também aceitos os seguintes certificados:  
· Conclusão de cursos de inglês, em instituições renomadas de ensino, com carga horária igual ou 
superior a 400h.  

 
. Conclusão de cursos de inglês em Universidades Brasileiras e Estrangeiras reconhecidas pelo órgão 
máximo em educação na localidade, com carga horaria igual ou superior a 400h.  
 
. Cursos de aperfeiçoamento de inglês, no exterior, cursados no mínimo 2 (dois) semestres em nível 
avançado.  

 
. Além dos certificados acima, lembramos que o aluno pode obter o certificado de capacitação no 
curso Feedback, cuja exigência é de aproveitamento mínimo de 50% no exame de proficiência em 
língua inglesa, a custa do programa de Pós-Graduação em Economia da EPGE/FGV, anualmente em 
datas a serem divulgadas segundo critérios da Escola.  
 
. Lembramos também que, a custa própria, o aluno pode a qualquer momento realizar o exame de 
proficiência no Feedback para obtenção do certificado de capacitação, mediante aproveitamento 
mínimo de 50% na média geral da prova em questão, no idioma inglês. 
 
A Direção de Ensino da EPGE/FGV estabelece como prazo válido para aceitação dos certificados e 
diplomas acima mencionados de proficiência em inglês os 5 (cinco) anos anteriores a contar da data 
de ingresso do aluno no Programa de Pós-Graduação da EPGE/FGV.  
 
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2016.  
 
Humberto Moreira 
Diretor de Ensino - EPGE/FGV  


