UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Coordenadoria de Processos Seletivos
PROCESSO SELETIVO STRICTO SENSU
1º SEMESTRE DE 2018
ADMINISTRAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
MESTRADO PROFISSIONAL

1 - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Data: 21 de outubro de 2017, das 9h às 12h.
Local: a ser informado.
A prova corresponde à análise de um texto previamente indicado aos candidatos, que deve
ser lido com o objetivo de se captar a sua essência que está relacionada a temas do curso.
1.1 BIBLIOGRAFIA .
Leitura obrigatória dos textos:
Linha de Atuação: Gestão da Tecnologia e da Inovação
Inovação não é só criar produtos, mas também encontrar parceiros. Disponível em:
http://hbrbr.uol.com.br/inovacao-nao-e-so-criar-produtos/
Linha de Atuação: Desenvolvimento de Mercados
Guia para ajudar estrategistas na hora de avaliar mercados emergentes. Disponível
em:
http://hbrbr.uol.com.br/guia-para-ajudar-estrategistas-na-hora-de-avaliar-mercadosemergentes/
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: 21 de outubro de 2017, das 13h30 às 15h.
Local: a ser informado.
A prova consta de texto a ser traduzido para a língua portuguesa. Será a mesma para todos
os candidatos, independentemente da opção pela linha de atuação no programa, feita na
ocasião da prova de conhecimento específico.
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2.1 OPÇÕES DE LÍNGUAS
O candidato do Mestrado Profissional deve demonstrar proficiência em língua inglesa.
2.2 CERTIFICADOS ACEITOS
Poderão ser aceitos certificados de proficiência em língua estrangeira, desde que tenham
sido obtidos em período não superior a 5 (cinco) anos do ingresso do aluno no Programa e
através da obtenção de 70% da pontuação máxima em vigor na data dos seguintes exames:
Test of English as a Foreign Language (TOEFL); Test of English for International
Communication (TOEIC); International English Language Testing System (IELTS).
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.
3 - 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. Para obter modelo, clique aqui.
4 - ENTREVISTAS
As entrevistas serão agendadas pelo Programa conforme cronograma apresentado em
edital, 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.
5 - DEMAIS INFORMAÇÕES
Será promovida uma reunião de apresentação do Curso aos interessados no dia
05/10/2017 às 18h30, local a ser informado no site do Mestrado.
Para maiores informações acesse nosso site: http://up.mackenzie.br/strictosensu/administracao-do-desenvolvimento-de-negocios-profissional/ ou entre em contato
por telefone (11) 2766-7412 das 13h às 22h, e-mail: mpadn.pos@mackenzie.br

Programa de Pós-Graduação em Administração do Desenvolvimento de Negócios
Rua Itambé, 143 – Prédio 12
CEP 01239-001 – Higienópolis, São Paulo/SP

Campus Higienópolis: Rua da Consolação, 930  Consolação  São Paulo - SP  CEP 01302-907
Tel. (11) 2114-8765  www.mackenzie.br e-mail: processoseletivo.pos@mackenzie.br

(2 de 2)

