UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Coordenadoria de Processos Seletivos
PROCESSO SELETIVO STRICTO SENSU
2º SEMESTRE DE 2017

EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA
DOUTORADO / MESTRADO
1 - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Análise interpretativa de narrativa(s) referente(s) às Linhas de Pesquisa do Programa.

1.1 - BIBLIOGRAFIA
Não indicada.
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
O teste de proficiência consiste na tradução de um texto na língua escolhida dentro do rol
de opções determinado pelo Programa.
2.1 OPÇÕES DE LÍNGUAS
Inglês; Espanhol; Francês; Italiano
2.2 CERTIFICADOS ACEITOS
Serão aceitos certificados de proficiência em língua estrangeira que tenham sido obtidos
em período não superior a 5 (cinco) anos, nas seguintes instituições externas reconhecidas:
I – Para Inglês: TOEFL, com pontuação Intermediate para provas reading e listening,
e Fair para provas speaking e writing;
II – Para Espanhol: Miguel de Cervantes, com pontuação intermediária para testes
DELE/B2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) e com pontuação intermediária
para testes CELU/B2 (Certificado de Español Lengua y Uso);
III – Para Francês: Aliança Francesa, com pontuação intermediária para prova
DELF/A2 (Diplome d’Études em Langue Française);
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IV – Para Italiano: Instituto Italiano di Cultura, com nível de aproveitamento acima de
70% (setenta por cento);
2.3 OBSERVAÇÕES
A. No dia 13 de maio de 2017, das 13h30 às 15h, poderão realizar o exame de língua
estrangeira tanto os candidatos ao Mestrado que não possuem proficiência, quanto
os candidatos ao Doutorado que obtiveram a primeira proficiência durante o
Mestrado. Os candidatos ao Doutorado que não obtiveram proficiência no Mestrado
poderão realizar o exame para a 2ª língua estrangeira no dia 15 de maio de 2017,
das 09h30 às 11h.
B. Após a inscrição, não será permitida mudança da opção de 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.

4 - ENTREVISTA
As entrevistas serão agendadas pelo Programa conforme cronograma apresentado em
edital. Todos os candidatos presentes no dia da prova serão convocados para entrevista.

5 - PRÉ-PROJETO DE PESQUISA ou DECLARAÇÃO DE INTERESSE DE PESQUISA
O Pré-projeto de Pesquisa, para candidatos ao Doutorado, ou a Declaração de Interesse
de Pesquisa, para candidatos ao Mestrado, deverá ser inserido(a) no Formulário de
Inscrição online. A ausência do Pré-projeto ou da Declaração implica em desligamento do
processo seletivo. Nomear arquivo PDF com o nome completo do candidato.
Número de páginas do Pré-projeto de Pesquisa: 5 ou 6
Número de páginas da Declaração de Interesse de Pesquisa: 2 ou 3
Não incluir página de rosto no Pré-Projeto ou na Declaração. Não será aceito Pré-projeto
ou Declaração enviado(a) para o e-mail do Programa.
Elementos essenciais que devem compor o Pré-projeto de Pesquisa ou a Declaração de
Interesse de Pesquisa:
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Nome do candidato
Título da pesquisa
O que pretende investigar (tema de pesquisa) e justificativa da escolha
Relação do tema de pesquisa com as Linhas de Pesquisa do Programa
Questão de pesquisa e objetivos
Como pretende pesquisar (procedimentos)
Alguns autores que poderão constituir sua base teórica

6 - DEMAIS INFORMAÇÕES
Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Programa pelo telefone
2114-8710, de 2ª a 6ª feira das 08h às 17h, ou pelo e-mail eahc.pos@mackenzie.br.
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