PONT
TIFÍCIA UNIVERSI
U
IDADE CA
ATÓLICA DE SÃO P
PAULO
Coord
denadoria d
de Vestibu
ulares e Concursos
PROG
GRAMA DE ESTUDOS
E
PPÓS GRADUADOS – PEP
PG‐ STRICTTO SENSU
EDUCA
AÇÃO NAS PROFISSÕEES DA SAÚD
DE – MESTR
RADO PROF ISSIONAL
EXA
AME DE PRO
OFICIÊNCIA
A EM LÍNGU
UA INGLESA
A ‐ Edital nº 1/2017 (188 de abril de
e 2017)

PEPG
PARTICIPAN
NTES
NÍV
VEL
IDIOMA
Educação
o Profissões da
d Saúde Alunos
A
regullarmente maatriculados no
n
Mestrado
o Profissional
PEPG em Ed ucação Profiissões da Saú
úde Mestrrado
Inglês
PUC‐SP
– Mestrado Profissional PUC‐SP
Obseervações:
‐ O p
prazo máxim
mo para demonstrar prroficiência definido
d
pelo
os Programaas não poderá ser
superrior ao prazo
o de 1 (um) ano
a da data ddo ingresso.
‐ O alluno que com
mprovar a ap
provação em
m língua ingle
esa por meio de apresenttação de certificado
aceito
o para cand
didatura a bo
olsas no extterior da FAPESP (Funda
ação de Ampparo à Pesquisa do
Estad
do de São Paulo), está disspensado dee submissão ao
a exame de
e proficiênciaa em língua inglesa.
São eeles:
TOEFFL (Test Of English
E
as a Foreign
F
Langguage) e IELLTS (Internaccional Englishh Language Testing
Systeem) disponíveeis na página
a da FAPESP:: http://www
w.fapesp.br/305

DA
ATA/HORÁRIO
De 18 de abril a 26 de
e abril de
2017
Dia 3 de m
maio de 2017
Horário d
de compareccimento:
das 8h às 8h15
impreteriivelmente.
Prova: daas 8h30 às 10
0h30
17 de maio de 2017

18 e 19 dee maio de 20
017
31 de maio de 2017

CCALENDÁRIO
O
ATIVIDADE//
DATA
Inscrição

LOCAL
L
OU SIITE

http://co
oncursos.pu
ucsp.br

PUC‐SP Campus
C
Soro
ocaba
Aplicação
A
da
Rua Jou
ubert Wey,, 290, SALLA 201, 2ºº ANDAR,
prova
Sorocaba, São Paulo
o, S.P., CEP: 118030‐070
Divulgação
dos
d
resultados
Prazo para
interposiçãoo
de recursoss
Resposta aoo
recurso

http:// www.concur
w
rsos.pucsp.bbr e na
PUC‐SP Campus
C
Soro
ocaba
Rua Jou
ubert Wey,, 290, SALLA 201, 2ºº ANDAR,
Sorocaba, São Paulo
o, S.P., CEP: 118030‐070
Por e‐ma
ail: concurso
os@pucsp.brr
Por e‐ma
ail / telefone
e (11 3124‐55797)
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INSCR
RIÇÃO:
A taxa de inscriçãão para cada prova é R$ 1130.00 (centto e trinta re
eais)
O paggamento po
oderá ser efe
etuado pela Internet ou em qualque
er agência bbancária. O boleto
b
pelo
caandidato/
em
deve
ser
impresso
aluno
(estará
ddisponível
http:///www.conccursos.pucsp
p.br).
ATEN
NÇÃO:
NÃO HAVERÁ DEV
VOLUÇÃO DA
A TAXA DE IN
NSCRIÇÃO, EM
E NENHUM
MA HIPÓTESEE.
CASO
OS ESPECIAISS
O paarticipante portador
p
de
e algum tippo de deficiência deve entrar em
m contato com a
Coord
denadoria de Vestibularres e Concurrsos da PUC‐‐SP e especificar as suass necessidad
des na
ficha de inscriçãão, a fim de
e obter ate ndimento especializado
e
o na realizaçção do exam
me. É
necesssário também enviar cópia
c
auten ticada do laaudo médico atualizadoo, no períod
do de
inscriição, para a Coordenad
doria de Vesstibulares e Concursos da PUC‐SP situada a rua da
Conso
olação, 881, 13º andar, s/n,
s edifício CComendador Alexandre Balbo, Consoolação, São Paulo,
P
SP – C
CEP: 01301‐0
000 – telefon
ne: 11 3124. 5797 – www
w.concursos.pucsp.br .
CASO
OS OMISSOS
Os caasos omisso
os serão ressolvidos pel a Coordenaadoria de Ve
estibulares e Concursos, em
parceeria com a Asssessoria Jurrídica da Reittoria, com a Pró‐Reitoria de Pós‐Gradduação da PUC‐SP
e Reittoria.
Observação: ao efetuar
e
a insccrição, o parrticipante expressa a sua concordânccia com as no
ormas
previstas neste ed
dital bem como com as ddemais norm
mas internas da universiddade.
NATU
UREZA DA PR
ROVA
A pro
ova constará de texto(s) em língu a estrangeirra de natureza acadêm
mica, extraídos de
revisttas, jornais, livros, sites e/ou pubblicações específicas, so
obre temas que aprese
entam
reperrcussão na attualidade.
O objjetivo da pro
ova é verifica
ar a competêência de leitu
ura e compre
eensão de teextos, por me
eio de
questtões que pod
derão exigir que o candiddato seja cap
paz de:
‐ iden
ntificar e selecionar, no texto, as infformações re
elevantes à questão, sejjam elas gerais ou
especcíficas;
‐ paraafrasear e/ou redigir as respostas
r
em
m português, com base em
e informaçções relevanttes do
texto
o em língua estrangeira;
e
‐ com
mparar (semeelhanças ou diferenças)
d
e relacionar diferentes
d
in
nformações ddo(s) texto(s);
‐ resu
umir, em porrtuguês, as principais
p
ideeias do texto;;
‐ escrrever em porrtuguês, trecchos selecionnados do texxto;
‐ dem
monstrar con
nhecimento de
d estruturaas linguísticass relevantes para a leiturra e compreensão
de teextos, como
o, por exem
mplo, conecttivos, refere
entes de pro
onomes, refferentes texxtuais,
argum
mentadores lógicos do discurso,
d
marrcadores texxtuais, entre outros elem
mentos linguíísticos
especcíficos a cadaa língua estra
angeira.

2

PONT
TIFÍCIA UNIVERSI
U
IDADE CA
ATÓLICA DE SÃO P
PAULO
Coord
denadoria d
de Vestibu
ulares e Concursos
COND
DIÇÕES PARA
A REALIZAR A PROVA
‐ Com
mparecimento obrigatórrio com, noo mínimo, 15
5 minutos de
d antecedêência ao iníccio da
provaa.
‐ O participante poderá
p
inicia
ar a prova at é, no máxim
mo, transcorridos 40 minuutos do seu início,
mas ssem direito a tempo adicional (porttanto, entreggará a prova
a ao fiscal noo horário de
efinido
nestee edital para término da prova).
‐ A peermanência mínima definida em salaa de prova se
erá de 40 min
nutos a cont ar do seu iníício.
‐ Não
o haverá prorrrogação do horário de eexame.
‐ A identificação dos cand
didatos/ aluunos será efetuada
e
mediante a apresentaçã
ão de
documento de Id
dentidade original.
o
São considerados documen
ntos de idenntidade: carrteiras
exped
didas pelos Comandos Militares,
M
pe las Secretarias de Segurrança Públicaa, pelos Insttitutos
mbeiros Millitares; carte
de Id
dentificação e pelos Corpos de Bom
eiras expediidas pelos órgãos
ó
fiscalizadores de exercício profissional
p
(ordens, con
nselhos etc.); passaportte; certificad
do de
reserrvista; carteirras funcionais do Ministéério Público;; carteiras fu
uncionais exppedidas por órgão
público que, por lei federal, valham
v
comoo identidade;; carteira de trabalho; caarteira nacional de
habilitação (someente o mode
elo com foto)).
‐ A prova será reealizada indivvidualmentee, sendo perm
mitido o uso
o de dicionárrio impresso
o. Não
será autorizado o uso de dicionários
d
eeletrônicos de
d qualquerr espécie. O uso de ca
anetas
tradu
utoras, Interrnet, celular,, computadoor e outros equipamen
ntos de traddução autom
mática
tamb
bém não é au
utorizado durante a reali zação da pro
ova.
‐ É n
necessário qu
ue telefone,, celular, tabblet, pager ou similaress sejam deslligados. O uso
u de
qualq
quer equipam
mento eletrô
ônico poderáá causar a de
esclassificação do candidaato e aluno.
‐ Ao ttérmino da prova,
p
o partticipante devverá obrigato
oriamente devolver ao fiiscal o caderrno de
questtões, que incclui a folha de respostas.
‐ Porr motivo dee direitos au
utorais adquuiridos, de segurança
s
e de proceddimentos téccnicos
definidos, não seerão fornecid
dos exemplaares dos cad
dernos de questões ao ccandidato/ aluno,
a
assim
m como às instituições de
d direito p úblico ou privado, mesmo após o encerramen
nto do
exam
me.
‐ Os ccadernos de prova serão
o arquivadoss por 6 (seis) meses a partir da data dde divulgaçã
ão dos
resulttados e, postteriormente, serão descaartados.
ATEN
NÇÃO:
Na d
data e no horário da prova de língua estrrangeira esccolhida peloo participan
nte, o
comp
parecimento é obrigatóriio de acordoo com as norrmas definida
as por este eedital. Não haverá
h
2ª chamada, provva substitutivva ou vista dde prova.
RESU
ULTADOS
Os reesultados seerão divulgados na Secrretaria do Programa
P
de
e Estudos Póós‐Graduado
os em
Educaação nas Prrofissões da Saúde da PPUC‐SP. No endereço
e
www.concursoos.pucsp.br serão
divulggados apenaas os nomess dos candid atos e dos alunos
a
aprovvados. Todoss os particip
pantes
poderão imprimirr o boletim de
d desempennho.
MÉDIA DE APROV
VAÇÃO
Em todos os Pro
ogramas de Estudos Póós‐Graduadoss da PUC‐SP
P, a nota paara aprovaçã
ão no
Exam
me de Proficiêência em Língua Estrangeeira deverá ser
s igual ou superior
s
a 7,00 (sete).
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VALID
DADE DO EX
XAME
O Exaame tem vaalidade por dois
d anos coonsecutivos; portanto, até o final doo 1º semesttre de
2019.
RECU
URSOS / PRO
OCEDIMENTO
OS
O reccurso, quand
do feito, deve
erá ser encam
minhado parra a Coorden
nadoria de Veestibulares e
Concursos por
c
dde: I) nome completo; II) número do RRG; III)
e‐mail: concursoss@pucsp.br constando
identtificação do Programa
P
de
e Estudos Póss‐Graduadoss; IV) questio
onamento; V
V) assinatura e VI)
data.
RESPOSTA AO REECURSO
O ressultado podeerá ser obtido por e‐mail e por telefo
one (11 3124
4‐5797) juntoo à Coordena
adoria
de V
Vestibulares e Concurssos da PUCC‐SP, após análise e avaliação
a
CCoordenadoria de
Vestibulares e Co
oncursos, Pro
ograma de EEstudos Pós Graduados e a Pro Reitooria de Graduação
da Reeitoria que é soberana em
m suas decissões, razão pela qual não
o caberá recuurso adiciona
al.

Coord
denadoria de
d Vestibulaares e Conccursos
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