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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA ASSOCIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA UPE/UFPB 

 
 A coordenação do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física 
UPE/UFPB no uso de suas atribuições regimentais informa aos interessados que o Edital de 
Seleção 2012/2013 que trata do processo seletivo para ingresso no curso de mestrado sofreu 
as seguintes retificações: 
 
1. No item 5.3, letra h que trata do exame de proficiência do Programa Associado de Pós-

graduação em Educação Física UPE/UFPB: 
 

Onde se lia: 
“O documento comprobatório da proficiência em língua estrangeira (inglês) deverá ter, no 
máximo, quatro anos de expedição. Serão aceitos atestado/certificado de proficiência em 
inglês emitidos pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UPE/UFPB 
em parceria com a ABA Mundy (conforme disposto no item 5.9 deste edital)”.  
 
Leia-se: 
O documento comprobatório da proficiência em língua estrangeira (inglês) deverá ter, no 
máximo, quatro anos de expedição. Serão aceitos atestado/certificado de proficiência em 
inglês emitidos pelo Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física 
UPE/UFPB. Também serão aceitos os emitidos pelo Programa Associado de Pós-
Graduação em Educação Física UPE/UFPB em parceria com a ABA Mundy (conforme 
disposto no item 5.9 deste edital). 

 
2. No item 5.3, letra h, onde se detalha os atestados/certificados de proficiência em língua 

inglesa aceitos para inscrição, acrescenta-se a aceitação do seguinte 
certificado/atestado: 
 
- Test of English for Academic and Professional Purposes – TEAP (informações disponíveis 
em www.teseprime.com.br). Para candidatos da área Saúde, desempenho e Movimento 
Humano será aceito o exame da área biológicas/saúde e para os candidatos da área 
Cultura, Educação e Movimento Humano será aceito o exame da área humanas/sociais. 
Nos dois casos, a pontuação mínima exigida será de 50 pontos. 
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