
Avaliação da língua inglesa 
Responsável pela aplicação da prova: Profa. Eliana Paula Lima 
ATENÇÃO:  SOMENTE PARA A FMVZ-USP 
CALENDÁRIO DE PROVAS – até julho 2018 
INSCRIÇÕES – Preencha o formulário  ͢ aqui 
Descrição das provas de conhecimento em língua inglesa 
A prova de conhecimento em língua inglesa é aplicada por professora (tradutora            
juramentada) e elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Comissão de            
Pós-Graduação e atende, exclusivamente, a finalidade de ingresso nos cursos de           
Pós-Graduação da FMVZ-USP. O resultado tem validade de acordo com o edital Programa             
de Pós-Graduação que o candidato se inscrever. 
É permitida consulta a dicionário físico durante a realização das provas de Tradução             
e Redação. 
A prova consiste de: 
1) Interpretação de texto técnico: PESO 30% – TEMPO 45 minutos 
São utilizados 2 a 3 textos técnicos específicos para cada programa e elaboradas 10              
questões de múltipla escolha. Os textos são retirados de revistas científicas internacionais            
indexadas, ou trechos de livros científicos, ambos publicados em inglês. 
Os textos utilizados são recentes (até 5 anos de publicação) e escolhidos de acordo com as                
linhas de pesquisa de cada área. 
2) Gramática 
PESO 20% – TEMPO 30 minutos (para o Programa de Pós-Graduação em Patologia             
Experimental e Comparada) 
Vinte questões de múltipla escolha cada uma com valor 1,0. As questões são semelhantes              
às da prova de gramática do TOEFL. 
PESO 10% – TEMPO 30 minutos (para os demais programas de pós-graduação) 
Vinte questões de múltipla escolha cada uma com valor 0,5. As questões são semelhantes              
às da prova de gramática do TOEFL. 
3) Tradução de texto técnico (inglês para português): 
PESO 30% – TEMPO 45 minutos (para o Programa de Pós-Graduação em Patologia             
Experimental e Comparada) 
PESO 50% – TEMPO 45 minutos (para os demais programas de pós-graduação) 
É utilizado texto técnico científico de, no máximo, 200 palavras. O texto é específico para               
cada área e retirado de revistas científicas internacionais indexadas, ou trechos de livros             
científicos, ambos publicados em inglês. Os textos utilizados são recentes (até 5 anos de              
publicação) e referentes a cada Programa de Pós-Graduação. 
4) Redação: 
PESO 20% – TEMPO 45 minutos (para o Programa de Pós-Graduação em Patologia             
Experimental e Comparada) 
PESO 10% – TEMPO 45 minutos (para os demais programas de pós-graduação) 

http://posgraduacao.fmvz.usp.br/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/CALEND%C3%81RIO-DE-PROVAS-at%C3%A9-julho-2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1WRvW0DY4xktEVAMFFLtMghDuVMTM1qQZApTqAxowpE4/edit


O tema será da área acadêmica em veterinária ou de um profissional da área Ciências da                
Saúde. O candidato deverá escrever, em inglês, uma redação com aproximadamente 150            
palavras (3/4 página) sobre o tema. 
RESULTADO 
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem: 

● para o Programa de Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica Veterinária: nota igual ou            
superior a 7,00 (sete) para o curso de Mestrado e nota igual ou superior a 8,00 (oito)                 
para o curso de Doutorado; 

● para os demais programas de pós-graduação: nota igual ou superior a 6,00 (seis)             
para o curso de Mestrado e nota igual ou superior a 7,00 (sete) para o curso de                 
Doutorado. 

A seguinte fórmula será utilizada para calcular a nota: 
Para o Programa de Pós-Graduação em Patologia Experimental e Comparada: 
NOTA = (resultado textos x0,3)+(resultado gramática x0,2)+(resultado tradução        
x0,3)+(resultado redação x0,2) 
Para os demais programas de pós-graduação: 
NOTA = (resultado textos x0,3)+(resultado gramática x0,1)+(resultado tradução        
x0,5)+(resultado redação x0,1) 
Resultados das provas de: 
05/04/2018   Resultado_5abril2018 
1º/03/2018    Resultado_ 1ºmarço2018 
08/02/2018   Resultado_08fevereiro2018 
11/01/2018    Resultado_11janeiro2018 
 
11/12/2017 Resultados_Provas_11dez2017_MK_divulgado corrigido 
8/11/2017 Resultado_prova_08_11_17_MK 
2/10/2017 Resultado de exame ingles 2 out 2017 Eliana Lima 
13/9/2017 Resultado de exame ingles 13 set 2017 Eliana Lima 
7/8/2017 2017_Resultados_Provas_07_08_MK.pdf  
12/7/2017 Resultado_exame_de_proficiência_12_jul_2017_Eliana.pdf 
14/6/2017 Resultado_Exame_14_junho_2017_EPL.pdf  
8/5/2017 Resultado_Prova_08maio2017.pdf  
04/04/2017 Resultados_prova_04_04_2017 MK.pdf  
7/3/2017 Resultados_Prova_07março2017_MK.pdf 
08/02/2017 Resultados_prova_8fev2017_Eliana.pdf  
11/1/2017 Resultados_prova_11jan2017_Eliana.pdf  
 

http://posgraduacao.fmvz.usp.br/avaliacao-de-lingua-estrangeira/resultado_5abr2018-eliana-lima-e-cintia-mendonca/
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Resultado_-1%C2%BAmar%C3%A7o2018.pdf
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Resultado_08fevereiro2018.pdf
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Resultado_08fevereiro2018.pdf
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Resultado_11janeiro2018.pdf
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/wp-content/uploads/sites/7/2018/03/Resultado_11janeiro2018.pdf
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-conhecimento-em-lingua-inglesa/resultados_provas_11dez2017_mk_divulgado-corrigido-2/
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-conhecimento-em-lingua-inglesa/resultados_provas_11dez2017_mk_divulgado-corrigido-2/
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-conhecimento-em-lingua-inglesa/resultado_prova_08_11_17_mk-2/
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-conhecimento-em-lingua-inglesa/resultado_prova_08_11_17_mk-2/
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-conhecimento-em-lingua-inglesa/resultado-de-exame-ingles-2-out-2017-eliana-lima-2/
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-conhecimento-em-lingua-inglesa/resultado-de-exame-ingles-2-out-2017-eliana-lima-2/
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-conhecimento-em-lingua-inglesa/resultado-de-exame-ingles-13-set-2017-eliana-lima-2/
http://posgraduacao.fmvz.usp.br/prova-de-conhecimento-em-lingua-inglesa/resultado-de-exame-ingles-13-set-2017-eliana-lima-2/
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/content/download/14283/57258/file/2017_Resultados_Provas_07_08_MK.pdf
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/content/download/14247/57128/file/Resultado_exame_de_profici%C3%AAncia_12_jul_2017_Eliana.pdf
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/content/download/14246/57125/file/Resultado_Exame_14_junho_2017_EPL.pdf
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/content/download/14245/57122/file/Resultado_Prova_08maio2017.pdf
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/content/download/14042/56349/file/Resultados_prova_04_04_2017%20MK.pdf
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/content/download/13950/55978/file/Resultados_Prova_07mar%C3%A7o2017_MK.pdf
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/content/download/13950/55978/file/Resultados_Prova_07mar%C3%A7o2017_MK.pdf
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/content/download/13911/55832/file/Resultados_prova_8fev2017_Eliana.pdf
http://www3.fmvz.usp.br/index.php/site/content/download/13879/55716/file/Resultados_prova_11jan2017_Eliana.pdf

