A Diretora da Escola de Comunicações e Artes, nos termos do Edital publicado no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, de 01/08/2016, torna pública a relação dos candidatos aprovados para ingresso no
1º semestre de 2017, junto ao PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO.
Os candidatos aprovados deverão comparecer, no período de 01 a 03/02/2017, das 13h as 16h30, no
Auditório Paulo Emilio, no 2º andar do Prédio Principal da ECA, Av. Lúcio Martins Rodrigues, 443 Cidade
Universitária, São Paulo.
Os candidatos aprovados deverão apresentar PRESENCIALMENTE e obrigatoriamente, cópia dos
documentos listados abaixo, conforme consta no Edital do Processo Seletivo:

5.8 Os(as) candidatos(as) aprovados(as) nas duas etapas anteriores providenciarão sua pré-matrícula
(data a ser divulgada juntamente com a lista dos aprovados no dia 20/12/2016) na Secretaria Geral de
Pós-Graduação da ECA, entregando obrigatoriamente, cópia autenticada ou simples acompanhada do
original, dos seguintes documentos:
a) RG (não será aceito cópia de qualquer outro tipo de documento);
b) CPF, caso não conste no RG;
c) Certidão de nascimento ou casamento;
d) Título de eleitor;
e) Certificado de reservista;
f) Diploma de graduação (frente e verso) devidamente registrado ou certificado de conclusão do curso
de graduação com a data de outorga do grau obtido (colação de grau) em curso de graduação
oficialmente reconhecido;
Os estrangeiros deverão entregar cópia autenticada do diploma de graduação (frente e verso), com visto
do Consulado/Embaixada Brasileira no país.
Os formandos no ano corrente deverão solicitar em sua instituição de ensino a antecipação da colação
de grau, caso seja necessário;
g) Histórico escolar completo do curso de graduação;
Os estrangeiros deverão entregar cópia autenticada do histórico escolar completo da Graduação, com
visto do Consulado e/ou Embaixada Brasileira no país;
h) Aprovados ao doutorado com mestrado deverão apresentar, além dos documentos do item a, b, c, d,
e, f, e g, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original do diploma de mestrado (frente e
verso), ou ata de defesa homologada, e histórico escolar completo do mestrado;
Os estrangeiros deverão entregar cópia autenticada do diploma de mestrado (frente e verso) e histórico
escolar completo do mestrado com visto do Consulado e/ou Embaixada Brasileira no país.
Para os títulos obtidos no exterior também deverá apresentar uma cópia da dissertação de mestrado
em PDF (em pendrive, cd ou DVD);
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i) Os estrangeiros deverão apresentar passaporte com visto Tipo IV, RNE ou protocolo com número do
RNE (SINCRE – Polícia Federal);
j) Aprovados ao Mestrado Acadêmico deverão apresentar certificado de proficiência, nível
intermediário, com validade não superior a três anos até a data de matrícula, em UMA língua
estrangeira, de acordo com o disposto no item 6.1 deste edital;
k) Aprovados ao Doutorado ou Doutorado Direto deverão apresentar certificado de proficiência, nível
intermediário, com validade não superior a três anos até a data de matrícula, em DUAS línguas
estrangeiras de acordo com o disposto no item 6.2 deste edital;
l) Os estrangeiros devem apresentar certificado de proficiência em língua portuguesa CELPE-BRAS ou
certificado emitido pelo Centro de Línguas/FFLCH/USP – nível intermediário.
5.9 Será desclassificado o(a) candidato(a) que, na pré-matrícula, não atender as exigências documentais.
Serão considerados aprovados, com direito a matrícula como alunos regulares, mediante
disponibilidade de orientadores obedecendo ao número de vagas divulgado no Edital do Processo
Seletivo, os candidatos que obtiverem nota mínima 7 (sete) na primeira e na segunda etapas e
comprovarem documentação, conforme exigências da terceira etapa do processo seletivo.

6. NORMAS PARA PROFICIÊNCIA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
6.1 Os (as) candidatos (as) aprovados (as) para vagas de Mestrado Acadêmico deverão comprovar
proficiência em uma língua estrangeira em pelo menos um dos seguintes idiomas: inglês, francês,
espanhol, e português (somente para estrangeiros). Somente serão aceitos os certificados expedidos
por instituições de ensino superior de letras, federais, estaduais ou de instituições particulares
credenciadas pelo Ministério da Educação do Brasil, ou ainda pelas seguintes instituições:
Centro de Línguas/FFLCH/USP (inglês, francês, espanhol) e (português somente para os candidatos
estrangeiros). Informações sobre os exames de proficiência poderão ser obtidas no o sítio
http://clinguas.fflch.usp.br/;
Aliança Francesa (francês) – teste: mínimo 70 pontos;
Colégio Miguel de Cervantes; Instituto Miguel de Cervantes, Diploma de Espanhol como Língua
Estrangeira (DELE), Nível B-2 (antes intermediário);
Instituto Hispânico de São Paulo e Instituto Cultural Hispânico (espanhol) – nível intermediário (com
aproveitamento de, no mínimo, de 60%);
Para proficiência em inglês, serão aceitos os seguintes certificados, com as respectivas pontuações
mínimas:
a) Test of English as Forerign Language (TOEFL): Computer Based Test (CBT): mínimo 190 pontos; Paper
Based Test (PBT): mínimo 550 pontos; Internet Based Test (IBT): mínimo 80 pontos; Institutional Testing
Program (ITP) – Level 1: mínimo 460 pontos
b) International English Language Test (IELTS): mínimo 6,0 pontos

2

c) Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – nível B1 (Intermediate), 2 Skills
(R): com aproveitamento de, no mínimo, 60%; d) Cambridge English: Preliminary (PET): com
aproveitamento de, no mínimo, 60%.
Instituições que, normalmente, aplicam testes de proficiência em inglês: Alumni(Inglês); Cultural Inglesa;
União Cultural (antiga União Cultural Brasil – Estados Unidos).
6.2 Os (as) candidatos (as) aprovados (as) ao Doutorado com Mestrado deverão comprovar proficiência
em duas línguas estrangeiras, uma aproveitada do mestrado, a segunda com certificado expedido nos
mesmos moldes do item 6.1. Para os candidatos aprovados ao Doutorado Direto: obrigatória a
comprovação em duas línguas estrangeiras nos mesmos moldes do item 6.1. 6.3 Como comprovante de
proficiência, os(as) candidatos(as) aprovados(as) poderão apresentar cópia de diploma com validade
nacional de bacharel ou licenciado em letras com habilitação em um dos idiomas exigidos, ou certificado
de proficiência expedido pelas instituições listadas neste edital. Estes diplomas, constando a habilitação,
devem ter sido expedidos pelas Faculdades de Letras de Instituições de Ensino Superior públicas
(federais ou estaduais) ou de instituições particulares credenciadas pelo Ministério da Educação do
Brasil.
6.4 Os candidatos estrangeiros deverão apresentar certificado de proficiência em língua portuguesa
(CELPE_BRAS) ou emitido pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP na 3a. etapa do processo seletivo
(candidatos a mestrado e doutorado) ou na 4a. etapa do processo seletivo (candidatos a doutorado
direto). Adicionalmente, poderão ser considerados certificados de proficiência expedidos por outras
instituições indicadas neste edital.
6.5 Os certificados de proficiência deverão ter validade não superior a três anos até a data da matrícula.

INGRESSANTES 2017 ATIVIDADES IMPORTANTES
ATIVIDADE

PERÍODO

Demais atividades acadêmicas
Calendário Acadêmico 2017

A partir de 23/12/2016

www3.eca.usp.br/pos
Inscrição para Bolsa de Estudo
Critérios disponíveis em

01 a 03/02/2017 (no ato da matrícula)

www3.eca.usp.br + Programa
Recepção aos alunos ingressantes 2017
06/03/2017
- Presença Obrigatória
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CANDIDATOS SELECIONADOS 2017

Nome do(a) Candidato(a)

Nível

Orientador (a)

ERIKA ALVES DOS SANTOS
ISADORA DOS SANTOS GARRIDO
STEIMER

Doutorado

Prof.Dr. Marcos Mucheroni

Mestrado

Profa.Dra. Giulia Crippa
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LAURA PASSOS SANTANA

Mestrado

Profa. Dra. Sueli Mara Soares P. Ferreira

4

LILIAN VIANA
LUCIANA APARECIDA DE LIMA
CASTILHO

Doutorado

Profa. Dra.Ivete Pieruccini

Mestrado

Profa. Dra. Vânia Mara Alves Lima

LUIZ AUGUSTO VIVA DO NASCIMENTO

Doutorado

MARCOS ULISSES CAVALHEIRO

Mestrado

MARIA TALIB ASSAD

Mestrado

Profa. Dra. Giulia Crippa
Profa. Dra. Cibele Araujo Camargo
Marques dos Santos
Profa. Dra. Cibele Araujo Camargo
Marques dos Santos

9

SOLANGE ALVES SANTANA

Mestrado

Profa.Dra. Daisy Pires Noronha

10

THAIS PEREIRA DA SILVA

Mestrado

TONI WILLIAM BARBOSA DOS SANTOS

Mestrado

Prof.Dr. Marco Antonio de Almeida
Profa.Dra. Lucia Maciel Barbosa de
Oliveira
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5
6
7
8

11
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