Universidade Anhembi Morumbi
Reitoria

Mestrado em Design / Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu

Edital do Processo Seletivo 2017-1

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção do Programa de Pós-Graduação
Scricto Sensu em Design – Mestrado, da Universidade Anhembi Morumbi, recomendado
pela CAPES.
Área de concentração Design, Arte e Tecnologia
Linhas de Pesquisa
Teoria, História e Crítica do Design
Design: Meios Interativos e Emergentes
1) Informações sobre o Processo Seletivo
Número de vagas: 15
As inscrições poderão ser feitas:
a) pessoalmente
b) pelo telefone 0800-0159020
c) pelo site http://ppgdesign.anhembi.br
Calendário
Inscrição: 20 de outubro a 02 de dezembro de 2016
Seleção (provas e entrevistas): 06 a 09 de dezembro de 2016
Divulgação do resultado: 12 de dezembro de 2016
Matrícula: 12 a 16 de dezembro de 2016

Em caso de vagas remanescentes


Inscrição: 19 de dezembro de 2016 a 10 de fevereiro de 2017



Seleção (provas e entrevistas): 14 a 17 de fevereiro de 2017



Divulgação do Resultado: 20 de fevereiro de 2017



Matrícula: 20 a 24 de fevereiro de 2017

2) Documentação Exigida para a inscrição dos candidatos
Os documentos abaixo podem ser apresentados via email para o endereço:
ppgdesign@anhembi.br, até o dia 10 de fevereiro de 2017 às 17h.
1. Ficha de inscrição (disponível no site: http://ppgdesign.anhembi.br);
2. Curriculum vitae inscrito na Plataforma Lattes, do CNPq (www.cnpq.br);
3. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
4. Pré-projeto de Pesquisa (Anexo 1 – ver modelo no Manual do Candidato);
5. Declaração de Disponibilidade de Horário e Assiduidade (Anexo 2);
6. Declaração de Término do Curso no prazo estipulado (Anexo 3).
7. Portfólio (Opcional).
Até o dia da primeira prova, o(a) candidato(a) deverá apresentar à Secretaria do
PPGDesign do Campus Morumbi, localizado à Av. Roque Petroni Jr., 630 – Morumbi
(exceto aos sábados), os seguintes documentos:


Fotocópia (autenticada ou simples, desde que seja acompanhada do original) do
diploma de curso superior de graduação (Bacharelado e Licenciatura Plena) ou
protocolo de solicitação do diploma de conclusão de curso superior de graduação;



Fotocópia (autenticada ou simples, desde que seja acompanhada do original) do
histórico escolar do curso de graduação (Bacharelado / Licenciatura Plena);



Fotocópia (autenticada ou simples, desde que seja acompanhada do original) da
cédula de identidade;



Fotocópia (autenticada ou simples, desde que seja acompanhada do original) do
CPF;



Fotocópia do comprovante de endereço;



Uma foto 3X4.

Recomenda-se que o candidato verifique os projetos de pesquisa dos docentes do
PPGDesign (http://ppgdesign.anhembi.br/docentes-2/) para alinhamento do seu
pré-projeto de pesquisa.
Locais de Inscrição
Alternativamente, o(a) candidato(a) pode apresentar, em data anterior à primeira
prova, a relação dos documentos acima em uma das Centrais de Atendimento ao
Candidato da Anhembi Morumbi, de 2ª a 6ª, das 9h às 21h e aos sábados das 9h às
13h, em um dos seguintes endereços:
Campus Morumbi - Av. Roque Petroni Jr., 630 – Morumbi: 2ª a 6ª, das 9h às 19h,
exceto aos sábados.
Campus Vila Olímpia - Rua Casa do Ator, 275 – Vila Olímpia.
Campus Paulista 1 – Av. Paulista, 2000 – Bela Vista.
Campus Centro - Rua Dr. Almeida Lima, 1134 – Brás.
Local das provas
Campus Morumbi: Av. Roque Petroni Jr., 630 – Morumbi.
3) Descrição do Processo Seletivo
O Processo Seletivo compreende:
-

Análise do curriculum vitae (Lattes);
Análise do pré-projeto de pesquisa;
Prova de redação sobre design;
Prova de língua estrangeira;
Entrevista individual.

O(A) candidato(a) deverá trazer seu número de inscrição no dia de provas.
Análise do pré-projeto de pesquisa e curriculum vitae (Lattes)
Será avaliado o pré-projeto de pesquisa do(a) candidato(a), considerando a relação
deste com a área de concentração do PPGDesign, bem como sua afinidade e aderência
à linha de pesquisa pretendida. Será analisada, ainda, a produção intelectual e técnica
do candidato no campo do Design, publicada no currículo Lattes.

Prova de redação em design
Na prova de redação, o candidato será avaliado pela sua interpretação sobre as
questões propostas no campo do design, bem como pelo domínio teórico apresentado
sobre o assunto.
Prova de língua estrangeira
Na prova de língua estrangeira, o candidato deve demonstrar a habilidade de leitura
instrumental. As línguas estrangeiras aceitas pelo Programa são espanhol, inglês ou
francês. É permitido o uso de dicionário monolíngüe.
Em substituição à prova de língua estrangeira, o candidato poderá apresentar ao
PPGDesign um dos certificados válidos para proficiência, conforme relação abaixo:
Espanhol:
DELE – Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira




Diploma DELE B2
Diploma DELE C1
Diploma DELE C2

Francês:
Aprovação no teste específico de proficiência da Aliança Francesa, detalhando o grau de
conhecimento
língua francesa.

do

idioma

ou

Certificado

Nancy

III,

para

a

proficiência

em

Inglês:
Certificado do teste TOEFL, com escore mínimo de 550 pontos para o teste em papel
(obtido pelo Instituto Cultural Brasil/Estados Unidos),
70 pontos para Toefl IBT ou,
47 pontos na parte de leitura do TOEFL ITP,
Certificado teste IELTS com escore mínimo de 6,0 pontos (obtido junto ao Conselho
Britânico) ou,
PET (Cambridge) com “Pass with Merit” or “Pass”.
Observação Importante:
Apenas terão validade para este processo seletivo os certificados de língua estrangeira
obtidos a partir de 2014.
Entrevista
A entrevista compreende um encontro formal do candidato com os professores do
Programa. Neste encontro, ocorre uma conversa sobre o pré-projeto de pesquisa e o
curriculum vitae (formato Lattes) do candidato.
Informações adicionais


O candidato que não atingir nota 7,0 em algum dos quesitos será
automaticamente reprovado.



A Comissão de seleção dos candidatos deverá obedecer aos critérios de avaliação
estabelecidos pela Comissão de Pós-Graduação.



A Comissão de Pós-Graduação se reserva o direito de eliminar do processo
seletivo o(a) candidato(a) que não apresentar todas as documentações
solicitadas nos itens deste edital;



Cabe à Comissão de Pós-Graduação avaliar e deliberar sobre os casos omissos no
presente edital;



Os(As) candidatos(as) que necessitam de cuidados especiais deverão comunicar
suas necessidades no ato da inscrição;



Os(As) candidatos(as) selecionados(as) devem processar suas matrículas dentro
do período instituído pela Coordenação do Programa. Será considerado desistente
quem não efetuar sua matrícula no prazo fixado;



Os documentos dos(as) candidatos(as) não selecionados(as) ficarão disponíveis
na Secretaria do PPGDesign, no Campus Morumbi, para devolução até 30 dias
após a divulgação do resultado final. Após este prazo, todos os documentos não
retirados serão descartados.

Concordância


A inscrição do(a) candidato(a) pressupõe a concordância com as regras
estabelecidas por este edital de processo seletivo.



As questões não previstas neste edital são de responsabilidade da Comissão de
Pós-Graduação do Mestrado em Design da Universidade Anhembi Morumbi.

São Paulo, 20 de outubro de 2016.

Mestrado em Design
Universidade Anhembi Morumbi
Av. Roque Petroni Jr, 630. Morumbi. CEP: 04707-000. São Paulo, SP.
Telefone: (11) 5095- 5634. Email: ppgdesign@anhembi.br
http://ppgdesign.anhembi.br

