
 

PORTARIA Nº 0535, de 12 de novembro de 2020. 

 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – 

UESB, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de 22 de dezembro 

de 2015, as normas estatutárias e regimentais, considerando a solicitação da Coordenação do Programa 

de Pós-graduação em Geografia - PPGeo, conforme consta no Processo SEI nº 

072.7463.2020.0024014-83, 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - ALTERAR o item 6. do Edital nº 156/2020, alterado pela Portaria nº. 

0517/2020, publicados, respectivamente, nas edições do Diário Oficial do Estado (D.O.E.) de 

28/10 e 07/11/2020, que abre as inscrições para a Seleção de Candidatos ao Curso de Mestrado 

Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGeo), com área de concentração em 

Produção do Espaço Geográfico, que fica acrescido do subitem 6.4., nos seguintes termos: 
  

“6. DA PROFICIÊNCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA  

6.1. [...] 

6.2. [...] 

6.3. [...] 

 

6.4. O Candidato poderá apresentar, no ato da inscrição, a comprovação de 

suficiência em língua estrangeira por meio de documento(s) que confirme(m) a 

aprovação em exame(s) de suficiência ou proficiência em língua inglesa nos 

últimos 2 (dois) anos (2018 a 2020), tais como: 

I. Declaração emitida por Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu ou 

centros de avaliação de suficiência/proficiência em língua estrangeira que 

ateste a aprovação em prova de suficiência ou proficiência; 

II. Certificado em proficiência da língua inglesa emitido pelo TOEFL (Paper-

based, mínimo 450 pontos; Internet-based Test (IBT), mínimo 60; 

Institucional Testing Program (ITP), mínimo 450) ou IELTS (mínimo 4,5) 

ou TEAP (mínimo de 50); pelo DELF (mínimo B1) ou DALF (mínimo C1) 

ELFA (mínimo 50).” 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo 

inalteradas as demais disposições do Edital nº 156/2020 e da Portaria nº 0517/2020, cabendo à 

Coordenação do Programa dar ciência aos candidatos porventura inscritos. 

 

 

 

 

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES 

REITOR 


