NORMAS INTERNAS PEPG EM FONOAUDIOLOGIA
DOUTORADO
PROFICIÊNCIA
Doutorado: Inglês e Francês
Normas: Proficiência em uma língua na inscrição a ser convalidada na matrícula
Prova obrigatória da segunda língua na seleção
Não aprovados:
Prova: deverá ser feita novamente assim que oferecida pelo Programa.
Instrumental COGEAE (2 semestres)
Certificados em instituições de ensino de língua estrangeira de prestígio reconhecido. São elas:
Francês: Aliança Francesa (mínimo 70 pontos)
Inglês: Toefl (Nível advanced), Ielts (Nível mínimo 6)
 O candidato deve comprovar proficiência no segundo idioma exigido pelo Programa, no prazo
máximo de 1 (um) ano, a partir de seu ingresso no Programa.

EXAME DE QUALIFICAÇÃO

1ª QUALIFICAÇÃO
Prazo máximo:
início 3º semestre
Exigências: Proficiência em 2 línguas documentada
Na solicitação de qualificação deverá ser apresentada a comprovação de
submissão de um artigo
Banca:
1 professor externo, 1 interno e 2 suplentes (1 externo e 1 interno)
2ª QUALIFICAÇÃO
Prazo máximo: final 6º semestre
Exigências: Estágio docente concluído
Disciplinas obrigatórias concluídas
Na solicitação de qualificação deverá ser apresentada a comprovação de aceite
de um artigo
Banca:
1 professor externo, 2 internos e 3 suplentes (1 externo e 2 internos)
Solicitar à secretaria acadêmica verificação de processo com pelo menos oito dias de antecedência,
através do site http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/verificacao-de-processo.
Entregar na Secretaria do Programa o Formulário de Solicitação de Qualificação preenchido e
assinado pelo orientador com pelo menos sete dias de antecedência, acompanhado do resultado da
verificação do processo, emitido pela Secretaria Acadêmica.
A data e composição da banca deverá ser agendada entre o aluno e orientador.
A qualificação deverá ser realizada nas dependências da Universidade.
Será aceita a participação por vídeo conferência do participante externo.
Caso seja necessária utilização de equipamentos de áudio e vídeo na qualificação, enviar o pedido
por e-mail para a Secretaria do PEPG em Fonoaudiologia, assim que a data do exame for agendada.

ESTÁGIO DOCÊNCIA
Documentos: O relatório do Estágio (disponível no site www.pucsp.br/pos/fonoaudiologia)
devidamente preenchido e assinado deverá ser entregue na Secretaria do Programa.

Dispensa: Fica dispensado do estágio docência os alunos que comprovarem ter experiência anterior
de docência no ensino superior. Para a dispensa deverá ser apresentado atestado expedido pela
Diretoria do Estabelecimento em que foram ministradas as aulas.
Duração: 64 h/a em instituição de ensino superior (s/ crédito)
Obs.: Cada hora em sala de aula é computada 2 horas (sendo 1 hora de preparação da aula).
Haverá convalidação das horas de estágio docente realizadas no Mestrado, quando devidamente
comprovadas, segundo as regras da CAPES. (Portaria nº 181, de 18 de dezembro de 2012)

DEPÓSITO
Prazos:

O prazo mínimo entre qualificação e depósito é de 60 dias.
O prazo mínimo entre depósito e defesa é de 40 dias.
Exigências: comprovante de submissão de um artigo
Documentos: Solicitar verificação de processo com pelo menos oito dias de antecedência, através
do
site
para
a
Secretaria
Acadêmica
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-edoutorado/verificacao-de-processo.
Imprimir a documentação que está no site http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-edoutorado/normas-para-defesa-publica.
Trazer documentação preenchida e assinada pelo orientador, à Secretaria do PEPG em Fonoaudiologia,
acompanhada de comprovante de submissão de um artigo. Somente com esta documentação a
coordenação do PEPG em Fonoaudiologia assinará a ciência e liberação de depósito da tese.

ESTRUTURA CURRICULAR
DOUTORADO: 32 créditos

13 créditos obrigatórios:
3 créditos
Seminário Avançado de Pesquisa
10 créditos
Orientação de tese
19 créditos eletivos:
3 créditos
Seminário de Debates
9 créditos
Disciplinas eletivas
7 créditos
Atividades Programadas*

*Modalidades de Atividades Programadas

Grupo I:
Atividades
Comunicação em anais de congressos nacionais/internacionais
Artigo: periódico nacional/internacional (c/Cons.Editorial)
Resenha crítica em veículo nacional/internacional
Capítulo de livro, livro (como autor ou organizador)**
Qualificação do projeto
Qualificação preliminar com banca de 3 elementos
Obs: ** arbitrado segundo critério Qualis livro
Grupo II:
Atividades
a) Assessorias/consultorias/projetos:
Assessoria/consultoria na área da pesquisa (mínimo 15 horas)
Projetos institucionais na área da pesquisa
b) Cursos extra-curriculares e de curta duração:
Docência em cursos de extensão na área da pesquisa
Docência em módulos de especialização na área da pesquisa
Docência em cursos de aprimoramento na área da pesquisa
Obs:

nº de créditos
01
02
01
02
01
02
nº de créditos

01/02
01/02

01/02
01/02
01/02

** O número de créditos irá variar de um a dois, de acordo com decisão do orientador, baseada nas
horas/docência e avaliação da qualidade dos cursos
Todas as atividades deverão ser documentadas com certificados e xerox da publicação, quando houver.
O elenco de atividades acima apresentado poderá ser ampliado, se aprovado pelo colegiado do PEPG em
Fonoaudiologia.
A cada semestre são oferecidas disciplinas obrigatórias e eletivas que permitem ao aluno o número de
créditos necessários para a sua formação, no prazo determinado pelo artigo 49 do Regulamento do
Programa.
As disciplinas do mestrado podem ser cursados pelos doutorandos como disciplinas eletivas desde que
não o tenham sido no mestrado.

