
  

CDAE 

 
O aluno do Doutorado em AE, não portador do título de Mestre, deve acumular no mínimo 48 créditos, 
sendo 24 correspondentes a estrutura curricular do Mestrado e 24 específicos do Doutorado. Os alunos 
do Doutorado portadores do título de Mestre devem acumular, no mínimo, 24 créditos, 
correspondentes a estrutura curricular específica do Doutorado estando dispensado dos outros 24 
créditos. 

Compete à banca examinadora, durante o processo seletivo para ingresso do aluno no Programa, 
analisar se os títulos obtidos no exterior podem ser aceitos para efeito da dispensa dos 24 créditos 
correspondentes a estrutura curricular do Mestrado. 

Os títulos de Mestre, obtidos no Brasil, que tenham validade nacional, independem de análise da banca 
examinadora, serão aceitos para efeito da dispensa dos 24 créditos correspondentes a estrutura 
curricular do Mestrado. 

CDAE – COM TÍTULO DE MESTRE 

- Disciplinas obrigatórias e eletivas: 2 créditos cada 
- Seminários de Pesquisa: 1 crédito cada (5 encontros) 
 
1 crédito = 15 horas/aula 

OBRIGATÓRIAS: 06 créditos, sendo: 

06 créditos em Formação Científica: 

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

- Métodos Quantitativos de Pesquisa II: 2 créd.   
- Métodos Qualitativos de Pesquisa II: 2 créd.   

 
Disciplina(s) ofertada(s) nos 2º semestres 
- Epistemologia: 2 créd.  

 

ELETIVAS:  14 créditos, sendo: 

 - pelo menos 06 créditos eletivos em Formação Específica LP (há oferta de eletivas nos dois 
semestres)..  

- pelo menos 04 créditos em disciplinas de métodos oferecidas pela Escola de Métodos. 

-  Os outros 04 créditos podem ser obtidos em eletivas de outras LP ou outros Programas  

SEMINÁRIO DE PESQUISA (SP) DA LP: 04 créditos (4 semestres - 01 crédito cada) 

SP ofertado(s) por LP nos 1º semestres SP ofertado(s) por LP nos 2º semestres 

O aluno deve matricular-se nos Seminários de Pesquisa nos quatro primeiros semestres letivos no 
curso. O aluno reprovado em Seminário de Pesquisa deve cursá-lo novamente no semestre 
subsequente. 

TOTAL DE CRÉDITOS DO CDAE, aluno portador do título de Mestre: 24 CRÉDITOS 

Obs.: 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. 

 
  



CDAE – SEM TÍTULO DE MESTRE 

- Disciplinas obrigatórias e eletivas: 2 créditos cada 
- Seminários de Pesquisa: 1 crédito cada (5 encontros) 
 
1 crédito = 15 horas/aula 

OBRIGATÓRIAS: 14 créditos, sendo: 

12 créditos em Formação Científica: 

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

- Métodos Quantitativos de Pesquisa I: 2 créd.   
- Métodos Qualitativos de Pesquisa I: 2 créd.   
- Métodos de Pesquisa: 2 créd.   

- Métodos Quantitativos de Pesquisa II: 2 créd.   
- Métodos Qualitativos de Pesquisa II: 2 créd.   

 

 

Disciplina(s) ofertada(s) nos 2º semestres 
- Epistemologia: 2 créd.   

 

02 créditos em Formação em Administração: 

Disciplina(s) ofertada(s) nos 1º semestres 
- Teoria das Organizações: 2 créd.   

 

ELETIVAS:  28 créditos, sendo: 

 - pelo menos 12 créditos eletivos em Formação Específica LP (há oferta de eletivas nos dois semestres)..  

- pelo menos 08 créditos em disciplinas de métodos oferecidas pela Escola de Métodos. 

-  Os outros 08 créditos podem ser obtidos em eletivas de outras LP ou outros Programas  

SEMINÁRIO DE PESQUISA (SP) DA LP: 6 créditos (6 semestres - 01 crédito cada) 

SP ofertado(s) por LP nos 1º semestres SP ofertado(s) por LP nos 2º semestres 

O aluno deve matricular-se nos Seminários de Pesquisa nos seis primeiros semestres letivos no curso. O 
aluno reprovado em Seminário de Pesquisa deve cursá-lo novamente no semestre subsequente. 

TOTAL DE CRÉDITOS DO CDAE, aluno não portador do título de Mestre: 48 CRÉDITOS 

Obs.: 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. 

 


