UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Coordenadoria de Processos Seletivos

PROCESSO SELETIVO STRICTO SENSU
1º SEMESTRE DE 2017

ARQUITETURA E URBANISMO
MESTRADO

1 - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Data: 29 de outubro de 2016, das 9h às 12h.
Local: a ser informado.
A partir de alguns questionamentos o candidato deverá discorrer sobre seu tema de pesquisa,
principais conceitos e relevância deste para a área de Arquitetura e Urbanismo.
Atenção: Não será permitida a utilização de nenhum material (livros, doutrinas, legislação) 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 - PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Data: 29 de outubro de 2016, das 13h30 às 15h.
Local: a ser informado.
Observação: Após a inscrição, não será permitida mudança de opção da língua estrangeira.
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.
Opções de proficiência: Inglês, Espanhol, Francês, Italiano.
O exame consta de texto a ser traduzido para o Português.

3 - BIBLIOGRAFIA
Não Indicada.

4 – 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.
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5 – DECLARAÇÃO DE INTERESSE DE PESQUISA*
*Documento a ser anexado na ficha de inscrição.

A Declaração de Interesse de Pesquisa deverá ser inserida no Formulário de Inscrição
online. A ausência da Declaração implica desligamento do processo seletivo. Nomear
arquivo PDF com o nome completo do candidato.
Elementos essenciais que devem compor a Declaração de Interesse de Pesquisa:
 Nome do candidato;
 Título da pesquisa;
 O que pretende investigar (tema de pesquisa) e justificativa da escolha;
 Relação do tema de pesquisa com ao menos uma das duas linhas de pesquisa do
Programa (Arquitetura Moderna e Contemporânea: representação e Intervenção e
Urbanismo Moderno e Contemporâneo: representação e Intervenção);
 Questão de pesquisa e objetivos;
 Como pretende pesquisar (procedimentos) e
 Alguns autores que poderão constituir sua base teórica
Número de páginas da Declaração de Interesse de Pesquisa: 2 ou 3. Não incluir página
de rosto. Se o número de páginas for diferente do indicado o candidato será desligado do
processo seletivo. Não será aceita Declaração de Interesse de Pesquisa enviada para o
e-mail do Programa.

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Rua da Consolação, 896 – Pr. 9, Térreo
01302-907 – Consolação, São Paulo/SP
pos.fau@mackenzie.br
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