
 

 

Sede 
Rua Ferreira de Araújo, 741 
3º andar  Pinheiros 
São Paulo  SP  Brasil 
05428-002 

São Paulo, 30 de junho de 2021 
 

FACULDADE DE MEDICINA - USP 
Pós-Graduação 
 

Prezados Senhores, 
 

A Associação Cultura Inglesa São Paulo terá a satisfação em retomar com a Faculdade de Medicina da USP 
a aplicação dos Exames de Proficiência em Inglês para a Pós-Graduação durante o ano de 2021. 

Após a aplicação dos testes, a Cultura Inglesa enviará a lista dos resultados com critério de aprovação de 
50% mestrado e 60% doutorado. O resultado do exame será divulgado pela própria faculdade, sendo válido 
única e exclusivamente para a seleção dos candidatos à pós-graduação desta instituição. O candidato poderá 
solicitar diretamente à filial de aplicação do exame uma declaração de rendimento dentro de um período de 2 
anos, contados a partir da data do exame. 

As provas são de propriedade da Cultura Inglesa. Não haverá revisão ou vista de provas, com exceção dos 
pedidos de revisão encaminhados pelo próprio departamento de pós-graduação da universidade.  

 

O teste contemplará o módulo de compreensão escrita (50 questões). 
Cada sessão deverá conter um número mínimo de 10 candidatos inscritos. 
Cada sessão terá um número máximo de inscritos, por conta das restrições governamentais em relação 

ao COVID - 19.  
 

Datas Horário Período de Inscrição Local 

29/07/2021 10:00 – 13:00 19/07/2021 – 22/07/2021 Filiais Pinheiros/ Vila Mariana 

19/08/2021 10:00 – 13:00 09/08/2021– 12/08/2021 Filial Pinheiros 

16/09/2021 10:00 – 13:00 03/09/2021 – 09/09/2021 Filiais Pinheiros/ Vila Mariana 

21/10/2021 10:00 – 13:00 08/10/2021 – 14/10/2021 Filial Pinheiros 

18/11/2021 10:00 – 13:00 09/11/2021 – 11/11/2021 Filiais Pinheiros/ Vila Mariana 
 

 

Taxa de inscrição: R$ 220,00 por candidato 
 

Local de aplicação: 
Pinheiros: Rua Deputado Lacerda Franco, 333 – Pinheiros – São Paulo/SP - 05418-001 

 E-mail: pinheiros@culturainglesasp.com.br 
VIla Mariana: R. Me. Cabrini, 413 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04020-001 

Email: vilamariana@culturainglesa.com.br 
 

 

Informações complementares 
Os candidatos são responsáveis por fazer suas inscrições individualmente no site; 

https://www.culturainglesa.com.br/certificados/teste-de-proficiencia/ o pagamento é feito por meio de cartão 
de crédito e caso o candidato opte pelo pagamento via boleto, o mesmo deve encaminhar um e-mail para: 
exames@culturainglesasp.com.br . 
          Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido no calendário acima.  

Candidatos portadores de necessidades especiais devem realizar a inscrição com, pelo menos, três meses 
de antecedência da data escolhida para que a Cultura Inglesa possa realizar as adaptações necessárias. 
 

Regulamentos para a inscrição 
 

1. No dia da prova, trazer o mesmo documento original apresentado no ato da inscrição e uma caneta, e 
chegar com 30 minutos de antecedência do horário estabelecido. 

2. Estar ciente de que é permitido utilizar apenas um dicionário não eletrônico sem anotações pessoais. 

 
Cordialmente, 

 
Ayslan Amorim 
Exames Externos 
www.culturainglesasp.com.br 
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