
ESTRUTURA CURRICULAR CDAE COM TIT MESTRE 1 

ALUNOS COM INGRESSO A PARTIR DE 2023 
         

    

DOUTORADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS -  COM TÍTULO DE MESTRE 
 

- Disciplinas obrigatórias, formativas e eletivas: 2 créditos cada (1 crédito = 15 horas/aula) 
- Formativas ministradas em inglês      
- Eletivas podem ser ministradas em inglês ou português (caso não haja nenhum estrangeiro), mas o 
programa deverá ser feito em 
inglês
 
  

1. OBRIGATÓRIAS: 02 créditos: 
   

*- Epistemology  

2. ELETIVAS:  14 créditos, sendo: 
    

*obrigatoriamente, pelo menos 02 créditos eletivos em disciplinas ofertadas pela sua LP  (podendo ser as 
formativas ofertadas pela LP do aluno) 
  
* obrigatoriamente, pelo menos 02 créditos eletivos em disciplinas ofertadas pela Escola de Inverno 
 

* os demais créditos podem ser obtidos em eletivas da própria LP, de outras LP, eletivas transdisciplinares, 
formativas da LP ou de outras LP, Escola de Inverno, Escola de Métodos, Conveniadas, SEMESP, outros 
Programas de pós-graduação stricto sensu da FGV ou de outras instituições. 
         

       

TOTAL DE CRÉDITOS DO CDAE, aluno portador do título de Mestre: 16 CRÉDITOS  
(Os alunos do Doutorado portadores do título de Mestre devem acumular, no mínimo, 16 créditos, 
correspondentes a estrutura curricular específica do Doutorado estando dispensado dos outros 24 créditos, 
referentes a estrutura curricular do mestrado.) 
 

Obs. 1: Durante o processo seletivo para ingresso no Programa, a banca de seleção poderá indicar a obrigatoriedade de o 

aluno cursar créditos complementares. O aluno deve matricular-se e cursar com aprovação as disciplinas que foram 

indicadas pelas bancas examinadoras, bem como as indicadas pelo líder de sua LP ou por seu orientador. 

 

Obs.2: aluno deverá obter média geral superior ou igual a sete nas disciplinas que constituem currículo do respectivo curso, 

incluindo as disciplinas da Escola de Métodos e da Escola de Inverno. As disciplinas realizadas na Escola de Métodos e na 

Escola de Inverno são computadas, para efeito do desligamento do curso, no caso de mais de uma reprovação em 

disciplinas.   

 
  
 
 

  

                                                           
1 Conforme Normas 2023. Obs.: As Normas podem sofrer alterações pela Comissão de Pós-Graduação. Reconhecimento condicional as 

regras estabelecidas em Normas. 



ESTRUTURA CURRICULAR CDAE, SEM TIT. MESTRE2 

ALUNOS COM INGRESSO A PARTIR DE 2023 
         

DOUTORADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - SEM TÍTULO DE MESTRE 
 

- Disciplinas obrigatórias, formativas e eletivas: 2 créditos cada (1 crédito = 15 horas/aula) 
- Formativas ministradas em inglês      
- Eletivas podem ser ministradas em inglês ou português (caso não haja nenhum estrangeiro), mas o 
programa deverá ser feito em inglês   
 

 

1. OBRIGATÓRIAS: 08 créditos em Formação Científica: 
    

Disciplina(s) ofertada(s) pelas Escolas de Métodos 
 

* Research Project  

* Quantitative Research Methods  (**) 

* Qualitative Research Methods (**) 

* Epistemology  

     
(**) Excepcionalmente, para os alunos da LP Finanças, a Coordenação do Programa pode, ouvidos o 
representante da respectiva LP e o Coordenador da Escola de Métodos, autorizar que essas 2 obrigatórias 
sejam substituídas por outras disciplinas, de crédito igual ou superior. 

    

2. FORMATIVOS DA LP: 04 créditos:  
 

* obrigatoriamente, 04 créditos formativos de sua linha de pesquisa 
         
  

3. ELETIVAS: 28 créditos, sendo:   
 
* obrigatoriamente, pelo menos 04 créditos eletivos em disciplinas ofertadas pela sua LP    
* obrigatoriamente, pelo menos 04 créditos eletivos em disciplinas ofertadas pela Escola de Inverno    

* os demais créditos podem ser obtidos em eletivas da própria LP, de outras LP, eletivas transdisciplinares, 
formativas de outras LP, Escola de Inverno, Escola de Métodos, Conveniadas, SEMESP, outros Programas de 
pós-graduação stricto sensu da FGV ou de outras instituições     

  
 

TOTAL DE CRÉDITOS DO CDAE, aluno não portador do título de Mestre: 40 CRÉDITOS  
(Os alunos do Doutorado em AE, não portadores do título de Mestre, devem acumular no mínimo 40 
créditos, sendo 24 correspondentes a estrutura curricular do Mestrado e 16 especificas da estrutura 
curricular do Doutorado.) 

 
Obs. 1: Durante o processo seletivo para ingresso no Programa, a banca de seleção poderá indicar a obrigatoriedade de o 

aluno cursar créditos complementares. O aluno deve matricular-se e cursar com aprovação as disciplinas que foram 

indicadas pelas bancas examinadoras, bem como as indicadas pelo líder de sua LP ou por seu orientador. 

Obs.2: aluno deverá obter média geral superior ou igual a sete nas disciplinas que constituem currículo do respectivo curso, 

incluindo as disciplinas da Escola de Métodos e da Escola de Inverno. As disciplinas realizadas na Escola de Métodos e na 

Escola de Inverno são computadas, para efeito do desligamento do curso, no caso de mais de uma reprovação em 

disciplinas.   

 

                                                           
2 Conforme Normas 2023. Obs.: As Normas podem sofrer alterações pela Comissão de Pós-Graduação. Reconhecimento condicional as 

regras estabelecidas em Normas. 



Formativas - Mestrado e Doutorado sem título de Mestre Ofertadas no primeiro bimestre) 3 

1. LP Administração, Análise e Tecnologia da Informação  

F1= Key Aspects of the Information Systems Field 

F2 = Focal topics in Information Systems 

2. LP Estratégia Empresarial  

F1 = Business Strategy: design, coordination and power 

F2 = Business Strategy: knowledge-based view and value creation 

3. LP Marketing  

F1 = Marketing Theory Development 

F2 = The Behavior of Consumers and Markets 

4. LP Estudos Organizacionais  

F1 = Organization and Management Theory 

F2 = Organizational Behavior   

5. LP Gestão de Operações e Sustentabilidade  

F1 = Technological Competitiveness in Operations   

F2 = Digital and Sustainable Supply Chain Management 

6. LP Finanças  

F1 = Corporate Finance 

F2 = Investments 

 

                                                           
3 Conforme Normas 2023. Obs.: As Normas podem sofrer alterações pela Comissão de Pós-Graduação.  


