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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DO
DESENVOLVIMENTO
DOUTORADO
1. PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
NÃO HAVERÁ PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O DOUTORADO, SOMENTE
SERÁ EXIGIDO UM PROJETO DE PESQUISA.

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, Francês e Espanhol.
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, nas seguintes
Instituições externas reconhecidas:
I – Inglês, TOEFL, com pontuação de intermediate para as provas de reading e listening, e de fair
para as provas de speaking and writing (média de 65 pontos de 120); ou PET/ Cambridge
(Intermediário II); ou ECCE ou ECPE/Michigan.
II – Espanhol, DELE/ B2 (intermediário) – Diploma de Español como Lengua Extranjera (Instituto
Cervantes); ou CELU/B2 (intermediário)– Certificado de Español Lengua y Uso.
III - Francês, DELF/ A2 (intermediário) – Diplome d’Études em Langue Française (Aliança
Francesa).
2.2 OBSERVAÇÕES
A. Após a inscrição, não será permitida mudança de opção da língua estrangeira.
B. Para os Cursos de Doutorado, poderá ser aproveitado o exame de proficiência da língua
estrangeira realizado para o Curso de Mestrado, sem restrição de prazo.
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.
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4 – ENTREVISTA
As entrevistas serão agendadas pelo programa conforme cronograma apresentado em
edital.
5 - PRÉ-PROJETO
*Documento

a ser anexado na ficha de inscrição.

Modelo para projeto de seleção para o doutorado em Distúrbios do
Desenvolvimento
O projeto de pesquisa deve ser apresentado de maneira clara e resumida, ocupando no
máximo 20 páginas digitadas em espaço duplo. Deve compreender:
 Título do projeto em português e inglês
 Resumo e 3 a 5 palavras-chave em português e inglês (máximo de 250 palavras no
resumo);
 Introdução (definição de problema, justificativa com síntese bibliográfica, relevância
social e científica do tema);
 Objetivos;
 Método
 Plano de trabalho e cronograma de execução;
 Referências Bibliográficas
6 – DEMAIS INFORMAÇÕES
Quaisquer esclarecimentos adicionais deverão ser encaminhados para o e-mail
distúrbios.pos@mackenzie.br ou através do telefone 2114.8707.
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