
EXAME DE INGLÊS PARA OS CURSOS DE MESTRADO E 
DOUTORADO DO ITA 

Foi aprovado em Reunião do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa (CPG), ATA nº 
20/CPG, de 27/11/2015,  que todos os Programas de Pós-Graduação do ITA, na 
avaliação do Exame de Inglês, usarão o nível B1 do Quadro Europeu de Referência 
para Línguas e demais escalas de notas de outros exames de referência indicados 
abaixo, que entram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. 

NOTAS DOS EXAMES DE INGLÊS EXIGIDOS PELA PÓS-GRADUAÇÃO DO ITA 

As notas de exames de inglês aceitos pelos Programas de Pós-Graduação do ITA se baseiam no Quadro 
Europeu Comum de Referência para as Línguas [1,2]. Este oferece uma base comum para a elaboração de programas 
de idiomas, de referenciais, de exames, de manuais e etc. na Europa. Ele descreve, da forma mais completa possível, o 
que os estudantes de uma língua devem aprender para atingir seu objetivo - a comunicação - e, também, enumera os 
conhecimentos e as habilidades que eles devem adquirir para o uso eficaz do idioma [3]. O Quadro de Referência define 
os níveis de competência, que permitem medir o progresso do estudante a cada etapa da aprendizagem e durante todo 
seu percurso de estudos: 

A - Utilizador Elementar 
A1 - Nível de introdução e descoberta da língua 
A2 - Nível intermediário e de sobrevivência 

B - Utilizador Independente 
B1 - Nível de acesso 
B2 - Nível avançado 

C - Utilizador Experiente 
C1 - Nível de autonomia  
C2 - Nível de domínio da língua 

O nível mínimo aceito para indicação de proficiência em língua inglesa nos Programas de Pós-Graduação do 
ITA é o nível B1 do Quadro Europeu. Esse nível envolve as seguintes competências: 

Utilizador independente [4] – B1: 

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e estandardizada e os assuntos 
lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.). É capaz de lidar com a 
maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e 
coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, 
esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto.  

Abaixo, segue uma tabela das notas de vários exames aceitos nos programas de pós-graduação do ITA em 
termos do nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas [2] com enfoque no nível B1. 

TOEFL 
(ITP) 

TOEFL 
(IBT) 

IELTS FCE TOEIC Vestibular do 
ITA 

460 57 - 86 3,5 - 4,5 45 - 59 (C) 
275 - 395 (listening) 
275 - 380 (reading) 

550 - 775 (total) 

65 
(13 questões) 
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