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Estrutura do Curso - Fluxograma
Atualizado em 2016/1
MESTRADO

1º período

2º período

3º período
4º período

Metodologia (60 hs) - obrigatória
Psicossociologia (60 hs) - obrigatória
Estudo de Caso I (60 hs) - (Orientação) obrigatória
Eletiva 1 (45 hs)
Eletiva 2 (45 hs)
Estudo de Caso II (60 hs) -(Orientação) obrigatória
Eletiva 3 (45 hs)
Eletiva 4 (45 hs)
QUALIFICAÇÃO (mínimo de 360 horas já cursadas)
- Pesquisa Dissertação (Orientação)
- Pesquisa Dissertação (Orientação)
DEFESA

DOUTORADO
* Aproveitamento de 150 hs de Estudos Anteriores
(Mestrado)
Metodologia (60 hs) - obrigatória
Psicossociologia (60 hs) - obrigatória
1º período
Estudo de Caso I (60 hs) - (Orientação) obrigatória
Eletiva 1 (45 hs)
Eletiva 2 (45 hs)
Estudo de Caso II (60 hs) - (Orientação) obrigatória
2º período
Eletiva 3 (45 hs)
Eletiva 4 (45 hs)
Estudo de Caso III (60 hs) - (Orientação) obrigatória
3º período
Prática de Ensino e Pesquisa I (15 hs)
Estudo de Caso IV (60 hs) – (Orientação) obrigatória
4º período
Prática de Ensino e Pesquisa II (15 hs)
QUALIFICAÇÃO (mínimo de 450 horas já cursadas)
5º período
Pesquisa de Tese (orientação)
6º período
Pesquisa de Tese (orientação)
7º período
Pesquisa de Tese (orientação)
8º período
Pesquisa de Tese (orientação)
DEFESA
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Integralização de Créditos e Carga Horária
Os mestrandos devem contabilizar 360 hs de aulas (ou 24 créditos) e os doutorandos devem
contabilizar 450 hs (ou 30 créditos).
Estas cargas horárias devem ser completadas antes do Exame de Qualificação (3º período de
Mestrado e 5º de Doutorado).
Cada disciplina obrigatória cursada corresponde a 60 horas, ou 04 créditos e cada disciplina
eletiva cursada corresponde a 45 horas, ou 03 créditos.
Observações Gerais:
O aluno poderá cursar disciplinas oferecidas por outras unidades da UFRJ e outras Instituições
de Pós-graduação reconhecidas, num percentual máximo de 1/3 da carga horária total do curso,
com anuência prévia e por escrito de seu orientador, observando-se o cumprimento da grade
curricular obrigatória para os respectivos níveis (Mestrado e Doutorado).
O aluno que não se inscrever no período regular ou no período de alteração de inscrição correrá o
risco de ter sua matrícula cancelada por abandono.
Os alunos que perderem o prazo de inscrição devem procurar a secretaria para regularizar sua
inscrição antes do início das atividades do semestre seguinte.
Alunos Bolsistas devem cursar Prática de Pesquisa e Ensino I (15 hs) e Prática de Pesquisa e
Ensino II (15 hs), em períodos e horários a serem definidos pelo Orientador.
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