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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS
DOUTORADO / MESTRADO
1 - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Não há bibliografia obrigatória, o candidato deve estar preparado para interpretar, refletir e dissertar
sobre conteúdos da Área de letras e linguística. A título de sugestão, o interessado poderá percorrer
a bibliografia básica das disciplinas obrigatórias oferecidas pelo Programa.
Atenção: Não será permitida a utilização de nenhum material (livros, dicionários, apostilas etc.),
nem consulta a meios digitais para a realização da prova escrita. Não há vista de prova, sendo a
decisão da Comissão de Seleção soberana, dela não cabendo qualquer 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.
2.2 OPÇÕES DE LÍNGUAS
(uma língua para o Mestrado e duas línguas para o Doutorado)
Inglês, Espanhol e Francês.
2.3 CERTIFICADOS ACEITOS

LÍNGUA

Inglês

Espanhol
Francês

CERTIFICADOS

CLASSIFICAÇÃO

TOEFL

Média de 65 pontos de
120
Intermediário II
Intermediário II

PET/Cambrigde
ECCE ou
ECPE/Michigan
DELE/B2
CELU/B2
DELF/A2

VALIDADE
DO TESTE

ACEITOS EM

3 anos

Antes do
ingresso no
programa

Intermediário
Intermediário
Intermediário

OBSERVAÇÕES
A. Neste dia poderão realizar o exame da 2ª Proficiência o candidato a Doutorado que tiver
aproveitado sua proficiência do Mestrado.
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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 há vista de prova,
sendo a decisão da Comissão de Seleção soberana, dela não cabendo qualquer recurso.

3 - ENTREVISTA
As entrevistas serão agendadas pelo Programa conforme cronograma apresentado em
edital, e divulgadas no site da UPM. Caso o candidato não possa comparecer na data e
horário definido, poderá entrar em contato com o Programa e solicitar reagendamento,
dentro do período destinado às entrevistas.
4 - PRÉ-PROJETO
Não há necessidade de apresentação de pré-projeto.
5 - BOLSAS
O PPGL oferece bolsas de estudos pela CAPES, para alunos matriculados. A concessão
da bolsa é feita através da abertura de um edital vigente e por meio um processo seletivo
interno. O edital é aberto à medida em que as cotas ficam vagas, não havendo data
específica para a chamada de Projetos. Outras modalidades de bolsas também são
possíveis, como CNPq e FAPESP.
DEMAIS INFORMAÇÕES
Os horários das aulas, valor de investimento, duração do curso, estrutura, linhas de
pesquisa, corpo docente e demais informações encontram-se no site do PPGL.
http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/letras/
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