
 
 

DOCUMENTAÇÃO: 
A documentação para inscrição no processo seletivo do Mestrado deverá, 
obrigatoriamente, conter: 
MESTRADO  -  DOCUMENTAÇÃO 
 
a) cópia da Cédula de Identidade (RG); 
 
- de acordo com a legislação vigente, os seguintes documentos podem substituir a 
Cédula de Identidade: Carteira de Identidade Militar; Carteira Nacional de 
Habilitação; Carteira de Trabalho; Passaporte; Carteiras de Identidades Profissionais 
(somente de órgão de classe com representação federal). 
 
b) cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de candidato estrangeiro 
(vide item 3 deste Edital); 
 
c) cópia do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por instituição 
brasileira, ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando expedido por 
instituição estrangeira; 
 
- na falta do Diploma de Graduação, a inscrição pode ser feita com cópia do 
Certificado de Colação de Grau acompanhada do atestado de reconhecimento do 
curso pelo MEC. 
 
- alunos concluintes devem encaminhar Declaração emitida pela autoridade 
competente da instituição de origem (Secretaria) com data de previsão de Colação 
de Grau. 
 
Nesses casos, será concedido o prazo de no máximo um semestre para a 
apresentação do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e 
desligamento do curso. 
 
d) cópia do Histórico Escolar da Graduação; 
 
e) projeto de pesquisa de Mestrado (vide roteiro no item 8 do edital); 
 
f) curriculum vitae (resumido). 
 
INSCRIÇÃO 
Serão candidatos os interessados que 
a) completarem sua inscrição no prazo previsto neste Edital; 
b) anexarem toda a documentação prevista; 
c) efetuarem o pagamento da Taxa de Inscrição. 
 
 
 
DOUTORADO – DOCUMENTAÇÃO 
 
A documentação para inscrição no processo seletivo do doutorado deverá, 
obrigatoriamente, conter: 
 
a) cópia da Cédula de Identidade (RG); 
 
- de acordo com a legislação vigente, os seguintes documentos podem substituir a 
Cédula de Identidade: Carteira de Identidade Militar; Carteira Nacional de 



Habilitação; Carteira de Trabalho; Passaporte; Carteiras de Identidades Profissionais 
(somente de órgão de classe com representação federal). 
 
b) cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de candidato estrangeiro 
(vide item 3 deste Edital); 
 
c) cópia do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por instituição 
brasileira, ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando expedido por 
instituição estrangeira; 
 
d) cópia do Histórico Escolar da Graduação; 
 
e) cópia do Diploma do Mestrado, expedido por Programa reconhecido pela CAPES; 
 
- na falta do Diploma de Mestrado, a inscrição pode ser feita com cópia da Ata de 
Defesa da Dissertação de Mestrado, acompanhada do Certificado de Reconhecimento 
do Curso pelo MEC/CAPES, ou Declaração oficial da instituição com data de previsão 
de Defesa Pública, acompanhada do Certificado de Reconhecimento do Curso pelo 
MEC/CAPES. 
 
Nesses casos, será concedido o prazo de no máximo um semestre para a 
apresentação do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e 
desligamento do curso. 
 
f) cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 
 
g) projeto de pesquisa de doutorado (vide roteiro no item 9 do edital); 
 
h) curriculum vitae (resumido); 
 
i) dissertação do mestrado. 
 
INSCRIÇÃO 
 
Serão candidatos os interessados que 
 
a) completarem sua inscrição no prazo previsto neste Edital; 
b) anexarem toda a documentação prevista; 
c) efetuarem o pagamento da Taxa de Inscrição. 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO MESTRADO 
 
O processo de seleção envolverá as seguintes etapas: 
 
Análise da documentação apresentada 
Exame de Língua Estrangeira 
Observação: As provas de Línguas Estrangeiras (Inglês, Francês e Espanhol) serão 
realizadas pelo Programa. O candidato que não alcançar nota 7 (sete) em uma língua 
estrangeira pode, no prazo máximo de 1 (um) ano, após sua admissão no Programa, 
demonstrar proficiência, por meio de novos exames. 

Entrevista 
 
Observação: os candidatos aprovados no processo seletivo serão classificados 
segundo as notas obtidas e convocados para reunião e escolha de disciplinas, seguida 
de matrícula. 



 

BIBLIOGRAFIA 
FERREIRA, Luiz Antonio. Leitura e Persuasão - Princípios de Análise Retórica. São 
Paulo: Contexto. 
PALMA, Dieli Vesaro; CANO, Márcio Rogério de Oliveira. Língua Portuguesa - Vol.1. 
A reflexão e a prática no ensino -, Cano São Paulo: EDGAR BLUCHER 
FÁVERO, Leonor; ANDRADE, Maria Lúcia; AQUINO, Zilda. Oralidade e escrita: 
perspectivas para o ensino de língua materna. S 
 

ROTEIRO PARA PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO 
 
O projeto deve estar ligado a uma destas linhas de pesquisa: 

1. Leitura, escrita e ensino de Língua Portuguesa 
2. Texto e discurso nas modalidades oral e escrita 
3. História e descrição da Língua Portuguesa 
4.  

Segue máscara para elaboração do projeto.  
 
Capa  
 
I. Linha de Pesquisa:  
         II. Tema: 
(Com base na linha de pesquisa escolhida, informe um tema que resuma sua intenção de 
pesquisa.) 
 
III.  Objetivos  
 
 IV.  Justificativa:  
(Esclareça o porquê da escolha do tema e  apresente, pelo menos, uma colaboração 
teórica ou   prática que sua pesquisa pode trazer) 
 
V. Bibliografia Básica 
 (Relacione autores e livros que podem dar apoio teórico a sua pesquisa) 
 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO - DOUTORADO 
 
O processo de seleção envolverá as seguintes etapas: 
 
Análise da documentação apresentada 
 
Exame de Língua Estrangeira 
Observação: As provas de Línguas Estrangeiras (Inglês, Francês e Espanhol) serão 
realizadas pelo Programa. O candidato que não alcançar nota 7 (sete) em uma língua 
estrangeira pode, no prazo máximo de 1 (um) ano, após sua admissão no Programa, 
demonstrar proficiência, por meio de novos exames.  
 
Entrevista 
 
Observação: os candidatos aprovados no processo seletivo serão classificados 
segundo as notas obtidas e convocados para reunião e escolha de disciplinas, seguida 
de matrícula. 
 

 



ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE DOUTORADO 
 
O projeto deve estar ligado a uma destas linhas de pesquisa: 
 
1.Leitura, escrita e ensino de Língua Portuguesa 
2.Texto e discurso nas modalidades oral e escrita 
3.História e descrição da Língua Portuguesa 
 

Capa 
• Linha de Pesquisa 
• Tema da Pesquisa 
• Problema da Pesquisa 
• Objetivo(s) 
• Justificativas 
• Fundamentação Teórica 
• Procedimentos Metodológicos 
• Etapas da Pesquisa 
• Cronograma 
• Bibliografia 
 

 

MATRÍCULA 
 
Caso o candidato aprovado não possa comparecer no período de matrícula, poderá 
autorizar um procurador mediante procuração devidamente registrada em cartório. 

O candidato aprovado que não efetuar a matrícula acadêmica e não realizar o 
pagamento do boleto no período estipulado, ou não assinar o Contrato de Prestação 
de Serviço Educacional da Instituição, perderá o direito à vaga. 

A matrícula nos Programas de Pós-Graduação será semestral e o pagamento ocorrerá 
na forma de mensalidades. 

O valor da mensalidade estará vinculado ao Programa escolhido e independe da 
quantidade de créditos a serem cursados em cada semestre. 

Os valores serão reajustados conforme determinações legais vigentes. 

O aluno estará regularmente matriculado após a confirmação do pagamento da sua 
matrícula pelo setor financeiro da Universidade. 

Nos Termos do Artigo 5º, da Lei 9.870/99, não será aceita matrícula de candidato 
que tem débito junto à Universidade. 
 

DATA E LOCAL DA MATRÍCULA 
 
A matrícula dos candidatos aprovados para o Programa de Estudos Pós-Graduados 
em Língua Portuguesa ocorrerá somente no dia (VERIFICAR EDITAL) quando 
acontece uma reunião obrigatória com a Coordenação do Programa. Após a reunião, 
o grupo será dividido em dois, um que será atendido (VERIFICAR EDITAL). A 
divisão será feita pela Coordenação e informada somente durante a reunião inicial. 
LOCAL: Rua Ministro Godói, 969 - 4º andar – sala 4E-01 – Perdizes – São Paulo. 
 
 
Para realização da matrícula acadêmica, que deve ser feita pessoalmente pelo 
candidato ou seu procurador, é necessário apresentar os originais e uma cópia dos 
documentos a seguir relacionados (para serem confrontados) (VERIFICAR EDITAL) 
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