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Coordenadoria de Processos Seletivos

PROCESSO SELETIVO STRICTO SENSU
1º SEMESTRE DE 2018

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO
DOUTORADO
1 - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Prova dissertativa estabelecendo relações entre seu pré-projeto de tese e categorias
temáticas apresentadas na ocasião do exame. O modelo é oferecido no ato da prova.
1.1 BIBLIOGRAFIA
A bibliografia a utilizar é aquela com a qual o candidato está familiarizado e que utilizou
para fundamentar o pré-projeto.
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
abaixo para o português.
2.1 OPÇÕES DE LÍNGUAS
Inglês, francês, espanhol e italiano
2.2 CERTIFICADOS ACEITOS
I - Inglês: Alumni, União Cultural Brasil Estados Unidos (UCBEU), Cultura Inglesa, Conselho
Britânico e afiliadas: Exame de proficiência da UCBEU – nota mínima 6; Exames da Universidade
de Cambridge (FCE,CAE,CPE) – conceito mínimo C; Exame da Universidade de Michigan –
aprovado; IELTS – nota mínima 6,5; TOEFL ou IPT-TOEFL – mínimo de 496 pontos (tradicional) ou
170 pontos (CBT- computador) ou 61 pontos (IBT - Internet);
II - Francês: Aliança Francesa - Exame de proficiência – mínimo de 70 pontos;
III - Espanhol: Hispania Línguas Latinas - Exame de proficiência – nota mínima 7; Instituto Cervantes
- Exame DELE – classificação apto; IV - Italiano: Instituto Italiano di Cultura - Exame de Proficiência
Stricto Sensu – nota mínima 6.
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OBSERVAÇÕES
A. Neste dia poderão realizar o exame da 2ª Proficiência quem não teve aproveitada sua
proficiência do Mestrado.
B. 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.

3 - ENTREVISTA
As entrevistas serão agendadas pelo programa conforme cronograma apresentado em
edital, após a divulgação da lista dos convocados no site.
Nelas, os entrevistadores procuram verificar a consistência da proposta do pré-projeto com
o detalhamento verbal deste pelo candidato, e o domínio da fundamentação e referências
apresentadas; verifica-se também a disponibilidade para a realização da pesquisa, a
possibilidade de integralização de créditos pelo candidato, e orienta-se o preenchimento da
pré-matrícula de acordo com a Linha de Pesquisa e temática escolhida.
4 - PRÉ-PROJETO
O pré-projeto é exigido, e nele devem constar o tema, problema, a problematização e
justificativa, objetivos gerais e específicos, hipótese inicial, desenvolvimento da
fundamentação teórica, cronograma de atividades previsto, e referências.
DEMAIS INFORMAÇÕES
pos.fau@mackenzie.br
Endereço: Rua Itambé, 135. Prédio 9, Campus Itambé térreo. Sala da Coordenação do
PPGAU UPM
Telefones: (11) 2114 8792 / (11) 2114 8452
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