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Em 09 de dezembro de 2019, as 12:29h, o candidato ao curso de mestrado do Programa de                 
Pós Graduação em Ciências - FIMAT , entrou com um pedido de revisão de notas da prova de                  
inglês do Processo Seletivo 2020/1 (Edital 001/2020).  

“Gostaria de pedir contagem/reconsideração da prova de inglês referente ao processo seletivo.            
Sou o candidato nº 8 e alcancei uma boa pontuação na prova de conhecimentos e gostaria                
muito de ocupar uma vaga na pós-graduação. Infelizmente não consegui me sair bem na prova               
de proficiência devido ao tamanho do texto que foi aplicado concomitantemente à prova de              
conhecimentos (só tive tempo de responder as quatro primeiras questões). Caso seja aprovado,             
prometo desenvolver meu nível de proficiência ao longo do curso.”  

Após se reunir, baseando-se nos seguintes itens abaixo citados (presentes no edital): 

“4.1.2. Segunda Etapa (Eliminatória): Prova de Proficiência em Inglês, constituída de 6 questões de              
múltipla escolha e dissertativa, aplicada junto com a prova de conhecimentos, tendo início às 13h00min               
do dia 05 de dezembro de 2019, com duração de 4 (quatro) horas. A aplicação dessa avaliação segue os                   
mesmos procedimentos da Prova de Conhecimentos descritos no item 4.1.1.1. Essa prova irá conter pelo               
menos um texto para leitura e interpretação, sendo as respostas às questões propostas necessariamente              
formuladas em português.  

4.1.2.1 A nota da Prova de Proficiência em Inglês será distribuída de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos,                  
com pesos iguais para todas as questões. O candidato que obtiver nota inferior a 6,00 (seis) pontos                 
nesta etapa será eliminado do Processo Seletivo.” 

a comissão avaliadora entende que não pode atender a solicitação do candidato, tendo em              
vista que os argumentos do mesmo não procedem.  

 

 

 

Sem mais para o momento e a disposição para quaisquer esclarecimentos 

 

Comissão avaliadora do processo seletivo Fimat 2020/1 

 


