
NORMAS INTERNAS PEPG EM COMUNICAÇÃO HUMANA E SAÚDE 

DOUTORADO 

 

PROFICIÊNCIA 

 

 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

1ª QUALIFICAÇÃO 

Prazo máximo: início 3º semestre 

Exigências:  Proficiência documentada em duas línguas 

 

Banca: 03 (três) professores, sendo no mínimo 01(um) externo e 2 suplentes (1 externo e 1 interno) 

 

Enviar para Secretaria do Programa o Formulário de Solicitação da 1ª. Qualificação com banca, data 

e horário. 

 

2ª QUALIFICAÇÃO 

Prazo máximo: início do 7º semestre 

Exigências:  Estágio docente concluído 

  Disciplinas obrigatórias concluídas 

Apresentação de no mínimo 02 (dois) créditos de Atividade Programada, conforme 

tabela abaixo 

 

Banca: 02 (dois) professores externos e 02 (dois) professores internos, 02 (dois) 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. 

 

Enviar para 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. 

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 Comunicação Humana e Saúde, assim que a data do 

exame for agendada.  
 

 

 

 

Doutorado: Inglês e Francês 

Exigências:  Proficiência em uma língua na inscrição a ser convalidada na matrícula 

                    Comprovação da segunda língua até a 1ª. Qualificação do Doutorado 

Procedimentos: 

- Prova realizada pelo Programa ou no NucVest (prova oferecida pela PUC-SP) 
- Inglês instrumental no COGEAE (no mínimo dois semestres) 
- São aceitos os seguintes certificados de instituições de ensino de língua estrangeira: 
TOEFL (nível advanced) /IELTS (nível mínimo 6) / Cultura Inglesa e Alumni (nível avançado) / Aliança 

Francesa (mínimo 70 pontos) 
 
 O candidato deve comprovar proficiência no segundo idioma exigido pelo Programa, no prazo 

máximo da 1ª. Qualificação (inicio do 3ª. semestre). 

http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/verificacao-de-processo


ESTÁGIO DOCÊNCIA 

 

Documentos: O Relatório do Estágio de Docente, disponível no site do Programa, devidamente 

preenchido e assinado deverá ser enviado para Secretaria do Programa. 

 

Dispensa: Fica dispensado o aluno que for docente em uma instituição de ensino superior.  
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) 

 

Observação: 

- O total de horas do Estágio de Docência corresponde a 64 horas, com carga horária máxima 

semanal de 04(quatro). Para compor o total, cada hora em sala de aula equivale a 02(duas) 
horas, sendo 01(uma) hora de preparação da aula. 

- As atividades do estágio de docência deverão ser compatíveis com a área de pesquisa do 
programa de pós-graduação realizado pelo pós-graduando 
 

 

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-e-

doutorado/verificacao-de-processo. 

Imprimir a documentação que está no site http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-

doutorado/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: 28 (vinte e oito) créditos    

 
1) 06 (seis) créditos disciplinas obrigatórias de três créditos) 
 

 Seminário Avançado de Pesquisa  
 

 Delineamento de pesquisa e bioestatística 
 

 
2) 03 (três) créditos em disciplina optativa 

A disciplina optativa deve ser escolhida pelo aluno, em acordo com o orientador, dentro das 

disciplinas das linhas de pesquisa do Programa. A disciplina optativa, também, poderá ser 

escolhida dentro do elenco de disciplinas oferecidas por outros Programas da PUC-SP ou de 

outra IES, desde que em áreas afins e em cursos de Pós-Graduação stricto sensu. O aluno 

de doutorado, também, pode cursar disciplinas obrigatórias do Mestrado desde que não as 

tenha cursado no mestrado.   

 

http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/verificacao-de-processo
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/verificacao-de-processo
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/normas-para-defesa-publica
http://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/normas-para-defesa-publica


 

 
3) 14 (quatorze) créditos em Orientação de Tese   

 
 
 
 
4) 05 (cinco) créditos de Atividade Programada  
 

 
 O aluno para realizar o segundo exame de qualificação precisa comprovar no mínimo 

03(três), e os outros 02(dois) créditos até o momento do depósito, conforme tabela abaixo 
 
 

Grupo I 

 

Atividades                     nº de créditos 

Artigo em periódico (A1 ou A2)              3,0 

Artigo em periódico (A3 ou A4)                                                           2,5 

Artigo em periódico (B1,B2 ou B3)              2,0 

Capítulo de livro (L1, L2 ou L3)              1,0 a 1,5  

Anais de congressos nacionais/internacionais             0,5 a 1,0  

Palestras/Conferências em congresso simpósios nacionais/internacionais     0,5 a 1,0 

 

Grupo II  

 

Atividades Programadas                                                     nº de créditos 

Assessoria/consultoria na área da pesquisa                           de 1,0 a 2,0    

(mínimo 15 horas)                                                     

 

Docência em cursos de extensão,                                        de 0,5 a 2,0       

aprimoramento e especialização                                               

 
 

Observação: 
- Não será considerada representação decimal (0,5) sendo necessárias no mínimo duas 

atividades para compor o número inteiro. 

- Todas as atividades deverão ser documentadas com certificados digitalizados.   

- Preferencialmente o aluno deverá cumprir as atividades acima elencadas contemplado os 

dois grupos. 

- O elenco acima apresentado poderá ser ampliado com novas atividades, aprovadas pelo 

colegiado do Programa.   

 

 

 

 
 


