
Prova de Conhecimento Específico – Mestrado 

Local: Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André – SP, Campus Santo André, bloco A, 

1° andar: 

Linhas 1 e 2 – Auditório A111-0 

Linha 3 – Auditório A112-0 

Horário: 9h (horário de Brasília), não será permitido entrar na sala após esse horário. 

Os candidatos devem chegar com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, portando 

um documento de identificação com foto. 

6.2. A prova específica consistirá em questões relativas a cada uma das linhas de pesquisa, 

conforme bibliografia indicada no Anexo 1 deste Edital. 

Parágrafo único: O candidato deverá responder exclusivamente e obrigatoriamente às 

questões referentes à linha de pesquisa informada na inscrição e na capa do projeto de 

pesquisa.  

Não será permitida a consulta de nenhum material. 

6.2.1. A prova específica será avaliada com base nos seguintes critérios: 

I. Capacidade de compreensão dos enunciados formulados e de selecionar, organizar, 

relacionar e interpretar dados e informações necessárias; 

II. Precisão conceitual; 

III. Capacidade de expressão escrita, incluindo estruturação lógica dos argumentos, clareza e 

fluência, bem como a adequação à norma culta da Língua Portuguesa. 

IV. Adequação da resposta do candidato no que diz respeito à bibliografia obrigatória para 

cada uma das linhas de pesquisa. 

Prova de Proficiência 

Inglês 

Local: Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André – SP, Campus Santo André, bloco A, 

1° andar: 

Mestrado – Auditório A111-0 

Doutorado – Auditório A112-0 

Horário: 14h (horário de Brasília), não será permitido entrar na sala após esse horário. 

Os candidatos devem chegar com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, portando 

um documento de identificação com foto. 



 

Espanhol 

Local: Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André – SP, Campus Santo André, bloco A, 

1° andar: 

Doutorado – Auditório A112-0 

Horário: 16h (horário de Brasília), não será permitido entrar na sala após esse horário. 

Os candidatos devem chegar com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, portando 

um documento de identificação com foto. 

A prova de proficiência consistirá na tradução para o português de um texto acadêmico em 

inglês e/ou espanhol fornecido no ato da avaliação pela Comissão de Seleção (será permitido o 

uso do dicionário impresso), sendo avaliada segundo os critérios de capacidade de 

compreensão e tradução. 

As provas específicas e de proficiência serão identificadas apenas com um número que 

corresponde a cada candidato individualmente, permitindo assim correção às cegas sem a 

identificação do nome do candidato. Os candidatos deverão anotar na prova apenas os 

primeiros seis números do seu CPF (ou do passaporte, no caso de estrangeiros). As notas serão 

divulgadas por meio dos primeiros 6 (seis) números do CPF (ou do passaporte, no caso de 

estrangeiros)." 

 


