CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular é construída no contexto de três categorias, quais sejam:




Disciplinas obrigatórias (11 créditos)
Disciplina obrigatória da Linha de Pesquisa (2 créditos)
Disciplinas Optativas (11 créditos)

Núcleo Obrigatório

Comum

O quadro seguinte apresenta a estrutura curricular, de forma detalhada:
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Estudos Organizacionais e Sociedade (Estudos Organizacionais e Sociedade)

30

02

Modelos de Operações e Competitividade (Gestão de Operações e Logística)

30

02

Visões Contemporâneas da Gestão (Gestão Organizacional e Tecnologias
Gerenciais)

30

02

Recursos Humanos em Organizações (Gestão de Pessoas e Comportamento
Organizacional)

30

02

Evolução das Teorias das Organizações
Epistemologia
Metodologia de Pesquisa
Ensino em Administração
Seminário de Dissertação
Disciplina Obrigatória da Linha de Pesquisa
Total Crédito
DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DA LINHA DE PESQUISA

Linha

Teoria de Finanças (Finanças)
Teoria de Marketing (Estratégia, Marketing e Inovação)

02
02

Total Crédito
DISCIPLINAS OPTATIVAS
Disciplinas optativas
ATIVIDADE ESPECIAIS
Elaboração da dissertação

02
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11
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24 (vinte e quatro) créditos
11 créditos em disciplinas obrigatórias, 2 créditos em disciplina obrigatória da Linha

TOTAL MÍNIMO DE

de Pesquisa e 11 créditos de disciplinas optativas do Programa, sendo mínimo de 4

CRÉDITOS PARA

créditos em optativas do programa, máximo de 6 créditos em optativas cursadas em

INTEGRALIZAÇÃO

linhas de pesquisa distintas daquela à qual o aluno tem sua proposta de pesquisa
vinculada, até 5 créditos em disciplinas optativas em outros programas de PósGraduação Stricto Sensu internos ou externos à UFMG e até 2 créditos em Estudos
Dirigidos/Leituras Orientadas.
Os tópicos especiais constam como optativa da área.

Abaixo apresentamos as Atividades Acadêmicas Especiais do programa de Mestrado do
CEPEAD

DISCIPLINAS E
ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

Estágio Docente em
Administração

CÓDIGO

ADM012

Núcleo de
Atividades
Especiais
(complementares)

Produção Acadêmica

ADM008

MESTRADO
Todos os alunos matriculados no Curso de Mestrado
(bolsistas ou não) cumprirão a atividade Estágio Docente.
Corresponde a 60 horas de atividades durante o Curso, em
programas didáticos realizados no âmbito do Departamento de
Ciências Administrativas, relacionados à sua Linha de
Pesquisa, ou temas correlatos, como subsídio à sua formação
pedagógica, de comum acordo com o orientador. As atividades
didáticas serão desenvolvidas pelos mestrandos, sob a orientação
do orientador, incluindo tanto disciplinas, seminários ou tópicos
especiais oferecidos para os alunos de Graduação. Soma-se a
carga horária no histórico escolar, mas não se computam
créditos.

É uma atividade recomendável para o aluno de mestrado. O
aluno que escrever artigo(s) na linha de pesquisa de seu
trabalho de dissertação, durante o período regular de curso,
aprovado para publicação em periódicos Qualis, fará jus à
pontuação de crédito(s) (um crédito por artigo até o limite de
dois créditos). O pedido de atribuição de créditos será feito pelo
aluno com anuência do orientador e deverá ser homologado
pelo Colegiado. Os créditos são somados ao histórico escolar,
mas não são computados nos réditos mínimos.
Obrigatoriamente o aluno (conjuntamente com o
Orientador) deverá submeter n o m í n i m o um artigo
retirado de sua dissertação, submetido para publicação a
periódico Qualis CAPES da área, até a data de entrega da
versão final da dissertação.

Leitura Orientada/
Estudo Dirigido

Recomendável para os alunos de Mestrado. Consiste
na realização de trabalhos especiais de leitura
orientada de integração e produtividade junto a um professor do
programa. A pratica dessa atividade complementar atribui 1
(um) crédito ao aluno conforme pedido do orientador e com
autorização prévia do Colegiado. Os créditos são somados ao
histórico escolar, mas não são computados nos créditos mínimos.

