
 

 
 

 
 

EDITAL 04/2019 
SELEÇÃO 2020.1 

RESULTADO DE RECURSOS DE DISPENSA DE PROFICIÊNCIA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
DOUTORADO 

 
Obs.: Informamos que os candidatos que precisam se inscrever para a proficiência podem 

fazê-lo até o dia 1º de outubro, exclusivamente, na secretaria do NUPEL. 
 

CANDIDATO(A) RESULTADO JUSTIFICATIVA 

ANTONIO MARTÍNEZ NODAL INDEFERIDO Não são aceitos documentos fora 
do prazo 

EDUARDO DOS ANJOS MAIA DIAS DEFERIDO Documento consta no sistema em 
inscrição para Mestrado 

FERNANDA BARBOZA DE CARVALHO 
NERY 

INDEFERIDO Documento apresentado no 
momento da inscrição não 

informava se a proficiência havia 
sido realizada em programa de 

pós-graduação. 
Novo documento enviado não 

pode ser aceito, uma vez que foi 
enviado depois do período de 

inscrição. 

ODARA PERAZZO RODRIGUES DEFERIDO Documento consta do sistema 
corretamentE 

SERGIO MARCONE DA SILVA SANTOS INDEFERIDO O edital informa que o momento 
para encaminhar o pedido de 

dispensa através de documento 
com nota é na inscrição, que foi 

concluída em 24/09/2019 

 

Sobre a dispensa em língua estrangeira o edital diz o seguinte: 

 

“3.1.5.4 O candidato a Doutorado que tiver realizado prova de proficiência para Programa de 

Pós-graduação, exclusivamente, há, no máximo, 03(três) anos (contados a partir da data do 

último dia de inscrição),  poderá ser dispensado da (das)LE. Tendo  sido dispensado de apenas 

uma das provas, deverá realizar a prova em uma outra LE, obrigatoriamente distinta da que foi 

dispensado. Neste caso, deverá solicitar esta dispensa, apresentando, no momento da 

inscrição, documento comprovante de proficiência com a respectiva nota, para efeito de 

cálculo da média final. O documento deverá ser digitalizado em formato .pdf e inserido no 

SIGAA. 

3.2 Poderão solicitar dispensa da(s) Língua(s) Estrangeira(s), os candidatos que tiverem 

realizado a proficiência para a seleção do PPGLitCultem2019 e/ou que tenha participado do 



 

 
 

 
 
exame de proficiência do NUPEL-UFBA, no edital geral 09/2019. Para isso, anexar comprovante 

no SIGAA.  

3.2.1 Não serão aceitos certificados de proficiência diferentes daqueles definidos nos itens 

3.1.5.4 e 3.2” 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 


