
       Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Faculdade de Ciências Sociais 

Departamento de Relações Internacionais 
  
 

 

Regulamento de comprovação da proficiência em língua estrangeira - língua 

inglesa - do curso de Relações Internacionais da PUC-SP 

(Currículo 2019) 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

 Art. 1º – A proficiência em Língua Inglesa é requisito curricular obrigatório do bacharelado em 

Relações Internacionais da PUC-SP, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso. 

  

Art. 2º – A obrigação de comprovação da proficiência em Língua Inglesa para a obtenção do 

diploma de bacharel no curso de Relações Internacionais da PUC-SP tem por objetivo favorecer a 

ampliação do acesso do estudante a conhecimentos produzidos em língua estrangeira amplamente 

disseminada, bem como qualificar seu acesso ao mercado de trabalho. 

  

CAPÍTULO II 

DA LÍNGUA INGLESA, PRAZOS E ORDEM 

 

 Art. 3º – Os(as) estudantes deverão comprovar proficiência nas seguinte língua estrangeira: 

 I – Inglês, como língua obrigatória; 

  

Art. 4º – Os(as) estudantes deverão comprovar a proficiência em Língua Inglesa até o término do 

seu curso de bacharelado em Relações Internacionais. 

  

§1º – Os(as) estudantes poderão comprovar a proficiência em Língua Inglesa em qualquer 

momento a partir de seu ingresso no curso de bacharelado em Relações Internacionais. 

§2º – Os(as) estudantes que não comprovarem a proficiência em Língua Inglesa não poderão colar 

grau e obter seu diploma. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPROVAÇÃO DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 
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Art. 5º - A comprovação da proficiência em Língua Inglesa poderá ser realizada por: 

I – Exame de proficiência em língua estrangeira para os intercâmbios internacionais da PUC-SP 

a) os(as) estudantes poderão comprovar a proficiência por meio de exames de proficiência 

em línguas estrangeiras destinados à seleção nos programas de intercâmbios institucionais, 

coordenados pela Assessoria de Assuntos Institucionais e Internacionais (ARII). 

  b)   o(a) estudante deverá ter obtido nota mínima 5,0 (cinco). 

 

II  – Exames internacionais de proficiência em Língua Inglesa:  

a) os(as) estudantes poderão comprovar proficiência em Inglês apresentando os 

seguintes certificados: 

  

IDIOMA EXAME 

NOTA 

MÍNIMA/NÍVEL   

CENTROS 

APLICADORES   

  TOEFL Ibt 76  www.ets.org/pt/toefl   

Língua 

Inglesa IELTS 5.5    www.ielts.org    

  

FCE / CAE / 

CPE A, B, C   Cultura Inglesa   

 

 

III  – Cursos de idioma estrangeiro realizados no exterior 

 a)  os(as) estudantes poderão apresentar certificado de realização e aprovação de curso de 

Inglês em outros países. 

 b)  a proficiência será concedida se o certificado apresentado atestar que o curso é 

equivalente ao nível B1, B2, C1 ou C2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. 

 

IV – Cursos de idioma estrangeiro realizados no Brasil 
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a) os(as) estudantes poderão apresentar certificado de realização e aprovação de curso de 

Inglês no Brasil. 

 b) a proficiência será reconhecida se o certificado apresentado atestar que o curso é 

equivalente ao nível B1, B2, C1 ou C2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas de 

acordo com o Anexo deste regulamento. 

  

V – Ensino Médio realizado no exterior 

a) os(as) estudantes poderão apresentar histórico escolar ou certificado de realização de 

parte de seu ensino médio (ao menos um semestre acadêmico) em país estrangeiro, desde que o 

idioma em que foram ministradas as aulas tenha sido o Inglês. 

  

VI – Ensino Médio realizado em escolas internacionais no Brasil 

  a) os(as) estudantes poderão apresentar histórico escolar ou certificado de realização de 

parte de seu ensino médio (ao menos um semestre acadêmico) em escolas internacionais (ou 

bilíngues), desde que o idioma em que foram ministradas as aulas tenha sido o Inglês. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAÇÃO DA 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

  

Art. 6º - As solicitações para avaliação de quaisquer dos certificados e de eventuais declarações 

necessárias à validação da proficiência nas línguas estrangeiras deverão ser feitas diretamente na 

Secretaria da Administração Escolar (SAE). 

 Parágrafo único. O(a) estudante deverá apresentar o certificado original para conferência e uma 

cópia simples do documento correspondente. 

  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 7º – Este regulamento se aplica aos ingressantes a partir do primeiro semestre de 2019. 

  

Art. 8º – Os casos omissos deste regulamento serão decididos pela coordenação do curso de 

Relações Internacionais, consultado o seu Núcleo Docente Estruturante (NDE). 


