
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação Humana e Saúde 

NORMAS INTERNAS MESTRADO 

 

PROFICIÊNCIA 

Normas: obrigatória a comprovação do inglês 

Procedimentos: 

• Prova realizada pelo NucVest da PUC 

• Inglês instrumental no COGEAE 

• 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) 

• O candidato deve comprovar proficiência no idioma exigido pelo Programa, no prazo 
máximo até um ano do ingresso. 

 

EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

1. Prazo máximo:  

no final do 3º semestre 

2. Exigências:  

- proficiência em inglês documentada 

- disciplinas obrigatórias concluídas 

 -  ter no mínimo 02 (dois) créditos de Atividade Programada, segundo a tabela abaixo: 

Atividades Programadas            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   

Estágio Docência (diretriz CAPES)                    1,0 a 2,0   

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

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

 

Atenção: 

       - 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.  

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

colegiado do Programa. 

 

2. Banca:  

01 (um) professor externo, 01(um) professor interno e 2 (dois) suplentes (1 externo e 1 interno) 

A data e composição da banca deverá ser agendada entre o aluno e orientador. 

 

3. Procedimentos: 

- Solicitar verificação de processo com máximo de 08(oito) dias de antecedência, através do 

site para a Secretaria Acadêmica 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 prazo máximo de 07 (sete) dias de antecedência, 

acompanhado do resultado da Verificação do processo emitido pela Secretaria Acadêmica. 

- Será aceita a participação por vídeo conferência do participante externo. 

- Se para qualificação necessitar de equipamentos de áudio e vídeo, enviar o pedido por e-mail 

para a Secretaria do Programa assim que marcar a data. 

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


 

DEPÓSITO 

Prazos:  

prazo mínimo entre qualificação e depósito é de 60 dias. 

    prazo mínimo entre depósito e defesa é de 40 dias. 

 

Exigências:  

- ter cumprido todos os créditos das disciplinas obrigatórias e optativas 

- comprovar a submissão de um artigo da Dissertação  

- solicitar verificação de processo com até no máximo de 10 (dez) dias de antecedência no site 

da Secretaria Acadêmica https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-

doutorado/verificacao-de-processo 

- imprimir e preencher a documentação que encontra em: https://www.pucsp.br/pos-

graduacao/mestrado-e-doutorado/secretaria-academica (procedimentos depósito/defesa 

pública) 

 

Banca Examinadora:  

    presidida pelo professor(a) orientador(a) e 02 (dois) professores efetivos, sendo 01 (um)      

externo aos quadros da Universidade, 02 (dois) suplentes (um interno e um externo), todos 

com título de Doutores.   

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

MESTRADO: 24 créditos 

 

09 (nove) créditos disciplinas obrigatórias (três disciplinas de três créditos) 

Seminário de Pesquisa I: método científico e ética em pesquisa 

Seminário de Pesquisa II: didática e produção cientifica 

Disciplina Entrelinhas 

 

09 (nove) créditos disciplinas optativas (três disciplinas de três créditos) 

 

06 (seis) créditos de orientação (dois por semestre a partir do segundo semestre)  

 

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/verificacao-de-processo
https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/verificacao-de-processo
https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/secretaria-academica
https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/secretaria-academica

