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ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS GERAIS  
 
 
Orientação de Dissertação (ODIS):  
A orientação da dissertação diz respeito ao trabalho desenvolvido pelo orientando junto ao seu 
orientador, tendo em vista a sua produção no curso de Mestrado, a construção e 
desenvolvimento de sua pesquisa. Todos os alunos de todas as linhas de pesquisa deverão 
realizar esta atividade. Sua carga horária pode variar, mas é previsto um total de 4 créditos 
para esta atividade, distribuídos em 4 semestres letivos, sendo 1 credito para cada semestre 
(Orientação I a IV). O aluno deverá se inscrever nesta disciplina a cada semestre, sendo que 
no segundo semestre do primeiro ano de curso ele se inscreverá em ODIS-II. 
 
Elaboração e Defesa de Dissertação I (DIS-I):  
A elaboração e defesa de dissertação é a atividade prevista para a matrícula dos alunos que já 
fizeram o seu exame de qualificação, mas ainda não defenderam a sua dissertação, devendo se 
envolver no trabalho referente à mesma, com a orientação do seu orientador. Todos os alunos 
de todas as linhas de pesquisa deverão realizar esta atividade. Sua carga horária pode variar, 
mas é previsto um total de 8 créditos para esta atividade, dividido em dois módulos DIS-I e 
DIS-II, com quatro créditos cada. 
 

 
ATIVIDADES OPTATIVAS GERAIS 

 
 
Atividade Acadêmica Programada (ATAP):  
Sob este nome geral, encontram-se atividades acadêmicas que o aluno poderá desenvolver 
com o aval e a supervisão docente - seja de seu orientador ou de outro professor-doutor – com 
a finalidade de desenvolver conhecimentos e habilidades relacionados à vida acadêmica e 
científica, tais como: colaborar no ensino de uma disciplina de graduação, colaborar na 
realização de projetos de pesquisa ou extensão. Esta atividade será oferecida de forma a 
integrar 45 horas e 3 créditos.  
 
   
Estudos Especiais (ESTES): 
Sob esta designação, encontram-se estudos que o aluno fará sob a supervisão de um professor-
doutor, visando a preparação pós-graduada e o trabalho de dissertação. Cada estudo especial 
será oferecido de forma a integrar 15 horas e 1 crédito.  

 


