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Dúvidas Frequentes:

1. Quais são os horários das aulas pois eu trabalho e tenho dificuldade de liberação?
R. As aulas do PPGTECS acontecem as quintas e sextas-feiras, no período das 13h as 19h. Os alunos
devem cumprir as obrigatórias (2 ou 3 disciplinas dependendo da linha) que acontecem as quintas-feiras
no período da tarde.  O restante  das  disciplinas  farão  parte  do planejamento junto com o  orientador
totalizando 6 disciplinas.

2. Quem pode se candidatar ao mestrado profissional?
R.  Todas as pessoas graduadas cuja formação está de acordo com o perfil da vaga selecionada e  do
programa.

3. Estou com dificuldade de conseguir a carta da minha chefia conforme solicitado no edital?
R. A carta cujo modelo está no anexo do Edital é um documento importante pois ela envolve a empresa
na iniciativa do candidato. Se o candidato tiver dificuldade com respeito ao modelo sugerido, ele pode
seguir o modelo da empresa desde que o teor do mesmo dê ciência da empresa a iniciativa do candidato.

4. Como faço para entrar em contato com os professores?
R. Os e-mails dos professores podem ser solicitados através do e-mail ppgtecs.vi@ifes.edu.br 

5. Eu preciso comprovar proficiência em inglês para ingressar no mestrado?
R.  A comprovação de suficiência em língua inglesa não é mais exigida no ato da matrícula. Os alunos
aprovados poderão fazer a comprovação até a qualificação, ou seja, até 14 meses após a matrícula no
curso.
De forma a auxiliar os futuros alunos, o PPGTECS recomenda a todos a fazer a prova de inglês oferecida
pelo Centro de Línguas da UFES que tem validade para o nosso programa.
Serão aceitos como comprovantes de Suficiência em Língua Inglesa emitidos por instituições legalmente
autorizadas, os exames reconhecidos pelo CNPq e CAPES (TOEFL e IELTS), além do CAMBRIDGE
FCE, CAE e CPE, com prazo máximo de validade de 2 (dois) anos, sendo considerados aprovados os que
obtiverem aproveitamento igual ou superior a metade da faixa de pontuação do teste: 
TOEFL IBT = 60 pontos (0 a 120) 
TOEFL CBT = 150 pontos (0 a 300) 
TOEFL PBT = 494 pontos (310 a 677) 
TOEFL ITP Level 1 (Intermediário / Avançado) = 494 pontos (310 a 677) 
TOEFL ITP Level 2 (Iniciante / Intermediário) = 350 pontos (200 a 500) 
International English Language Test IELTS = 5 pontos (Geral) 
CAMBRIDGE FCE – First Certificate in English = Aprovado (nota=5 pontos) 
CAMBRIDGE CAE – Certificate of Advanced English = Aprovado (nota=5 pontos) 
CAMBRIDGE CPE – Certificate of Proficiency in English = Aprovado (nota=5 pontos)


