
 

ESTRUTURA CURRICULAR DO CMAPG 
 

- Disciplinas obrigatórias e eletivas: 2 créditos cada 
- Seminário Geral: 1 crédito cada (7 encontros) 
- Prova de habilidade: atividade obrigatória de aceitação de artigo em evento científico 
- Apresentação da Proposta de Dissertação 
- Apresentação da Dissertação: 4 créditos  

1 crédito = 15 horas/aula 

OBRIGATÓRIAS: 10 créditos, sendo: 

8 créditos em Formação em Administração Pública e Governo; e 

2 créditos em Formação Metodológica. 

1º ou 2º semestre 
- Gestão e Organizações Públicas 

- Economia 
- Research Project* 

- Teoria Política 
- Políticas Públicas 

*Disciplina ministrada em inglês 

ELETIVAS: 09 créditos, sendo: 

4 créditos em disciplinas de formação específica em Administração Pública e Governo (na linha de pesquisa do aluno). 
2 créditos em Formação Metodológica (Escola de Métodos, incluindo Escola de Inverno). 
3 créditos podem ser obtidos em outras eletivas, em Seminários Especiais (SEMESP), formação metodológica ou fora do programa. 
 
O aluno poderá se matricular na Eletiva Metodológica no 1º ou 2º semestre letivo de curso. 
 

É recomendável que o aluno se matricule em 2 disciplinas eletivas no 1º semestre letivo de curso e em 2 disciplinas       
eletivas no 2º semestre letivo de curso. Os créditos restantes podem ser cumpridos no 3º semestre de curso. 
 

SEMINÁRIO GERAL: 2 créditos (2 semestres - 1 crédito cada) 

1º semestre 2º semestre 
PESP / TEPP / GSCCS PESP / TEPP / GSCCS 

 

O aluno deve se matricular no Seminário Geral nos dois primeiros semestres letivos do curso. O aluno reprovado no Seminário 
Geral deve cursá-lo novamente no semestre subsequente.  

A coordenação poderá incluir Seminário de Acompanhamento Monográfico e Seminário de Pesquisa (com créditos). 

DISSERTAÇÃO: 04 créditos (entrega em até 24 meses, qualificação da proposta até o 18º mês) 

PROVA DE HABILIDADE: atividade obrigatória de aceitação de artigo em evento científico 

TOTAL CMAPG: 25 créditos 
Durante o processo seletivo para ingresso no Programa, a banca de seleção poderá indicar a obrigatoriedade de créditos 
complementares. O aluno deve matricular-se e cursar com aprovação as disciplinas adicionais que foram indicadas pelas 
bancas 

Acesso: Existe a possibilidade de acesso ao Doutorado, dependendo do desempenho e prova de publicação, avaliado por 
banca examinadora.  


