UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Coordenadoria de Processos Seletivos

PROCESSO SELETIVO STRICTO SENSU
1º SEMESTRE DE 2017

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

1 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Data: 29 de outubro de 2016, das 9h às 12h.
Local: a ser informado.
Atenção: Não será permitida a utilização de nenhum material de consulta para a realização
da prova escrita. Não será permitida vista de prova. A decisão da comissão de seleção é
soberana, dela não cabendo recurso.
2 - BIBLIOGRAFIA
Leitura obrigatória dos textos:
A Cadeia de Valor da Inovação. Disponível em http://hbrbr.com.br/a-cadeia-de-valor-dainovacao/
As Oito Grandes Tendências de Crescimento até 2020. Disponível em:
http://www.bain.com/offices/saopaulo/pt/Images/The_great_eight_POR.PDF
3 - PROVA DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS
Data: 29 de outubro de 2016, das 13h30 às 15h.
Local: a ser informado.
Atenção: Será permitido o uso de um único exemplar de dicionário totalmente unilíngue
convencional, não eletrônico e sem glossário com palavras em Português. Não será
permitida vista de prova.
A prova consta de texto a ser traduzido para o Português. Será a mesma para todos os
candidatos, independentemente da opção pela linha de atuação no programa, feita na
ocasião da prova de conhecimentos específicos.

4 – DECLARAÇÃO DE INTERESSE DA EMPRESA
Os
candidatos
devem
apresentar
na
inscrição
uma
declaração
da
empresa/instituição/entidade aceitando a realização do trabalho de conclusão do curso nas
suas dependências, tendo em vista o benefício mútuo.
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE DA EMPRESA
Declaração de interesse da empresa em trabalho acadêmico aplicado

A (empresa/instituição/entidade – nome completo) declara perante o
Programa de Mestrado Profissional em Administração do Desenvolvimento de
Negócios, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, o seu interesse em que o Trabalho de Conclusão do
Sr./Sra. (nome completo), no caso de ser aprovado no processo seletivo de
ingresso no curso, seja realizado em suas dependências, desde que o tema
demonstre contribuir objetivamente para a melhoria de seus resultados.
Para tanto, a escolha do tema e o desenvolvimento do trabalho, assim como
os limites da confidencialidade dos negócios e sua gestão, deverão ser
negociados previamente ao seu início.
Esta declaração de interesse tem validade enquanto o Sr./Sra. (nome
completo) mantiver vínculo (empregatício, de sociedade, de consultoria ou de
outra natureza) com esta empresa/instituição/entidade.
Na eventualidade deste vínculo ser interrompido durante o desenvolvimento
do Trabalho de Conclusão, a empresa/instituição/entidade poderá, a seu
critério, permitir ou não a continuidade até a sua finalização dentro das
condições inicialmente negociadas.
(Local, data)
Atenciosamente,
(Assinatura do responsável e cargo na empresa/instituição/entidade)
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5 – ENTREVISTA
As entrevistas serão agendadas pelo programa a partir do dia 21 a 25/11/2016, após a
divulgação da lista dos convocados no site.
Têm por objetivo a avaliação do interesse efetivo do candidato pelo curso, o valor deste
para a sua vida profissional, a sua experiência profissional e as perspectivas futuras.

Programa de Pós-Graduação em Administração do Desenvolvimento de Negócios
Rua da Consolação, 896 – Pr. 45, Térreo
01302-907 – Consolação, São Paulo/SP
mpadn.pos@mackenzie.br
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