
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO 

DE JANEIRO INSTITUTO DE VETERINÁRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

VETERINÁRIA 

 

PROVA DE ESPANHOL 
 
 

1. A prova será realizada no dia 13  de abril de 2020 às 9h no Salão Verde do Instituto de Veterinária. 
 

2. O discente deverá comparecer ao local da prova munido de documento de identidade com foto. 

3. A prova terá duração de duas horas e meia e somente será permitido para consulta o uso de um 

dicionário impresso, estando proibidos quaisquer tipos de empréstimos, assim como uso de aparelhos 

eletroeletrônicos como smartphones, computadores ou tablets, sob pena de anulação da prova. 

4. As respostas devem ser dadas em português e escritas com caneta azul ou preta. Respostas a lápis não 

serão avaliadas e serão anuladas. Todas as folhas de respostas devem ser assinadas e identificadas com o 

nome do discente. 

5. A prova terá valor mínimo 0,00 e valor máximo 10,00. Será considerado aprovado o candidato(a) que 

obtiver nota igual ou superior a 5,00. Candidatos que não obtiverem a nota mínima poderão refazer o 

exame de suficiência em novo prazo a ser estabelecido pelo Colegiado Executivo do PPGMV. 

6. As divulgações de resultados decorrentes deste processo seletivo, bem como adendos ou alterações a 

este edital, serão publicados no mural do PPGMV e/ou divulgados por e-mail (ppgmv4@gmail.com), 

conforme prazo estabelecido no cronograma. 

7. O candidato terá o direito de solicitar revisão de sua prova após a divulgação dos resultados, no prazo 

estabelecido no cronograma. O documento confeccionado pelo discente com justificativa do recurso deve 

ser encaminhado para o e-mail ppgmv4@gmail.com. Só será aceita essa forma de solicitação de recurso. 

8. A prova deverá ser realizada por todos os discentes matriculados no Doutorado do PPGMV. 

9. Alunos que têm certificado válido de proficiência em língua estrangeira (em idioma diferente do inglês), 

reconhecido internacionalmente, podem apresentar em substituição à prova. 

 

10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGMV. 
 

CRONOGRAMA 
 

Data da prova 13 de abril de 2020 às 9h no Salão 

Verde do Instituto de Veterinária 

Divulgação das 

notas* 

15 de maio de 2020* 

Prazo para 

recursos* 

18 e 19 de maio de 2020* 

Divulgação do 

resultado final* 

Até 29 de maio de 2020* 

 

*Os prazos poderão ser alterados e devem ser acompanhados pelos discentes via e-mail e/ou mural do 

PPGMV. 
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