CURSO DE DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO – ESTRUTURA
CURRICULAR
O programa compreende atividades que devem ser cumpridas por todos os alunos, visando o
desenvolvimento de sua capacitação teórica e a formação metodológica e visa integrar de forma
harmônica, as questões de pesquisa e a estrutura das disciplinas consideradas mais adequadas
para o alcance dos objetivos do curso.
A estrutura curricular foi construída no contexto de três categorias, quais sejam:
• Disciplinas obrigatórias (12 créditos)
• Disciplina obrigatória da Linha de Pesquisa (02 créditos)
• Disciplinas Optativas (22 créditos)

Linha

Núcleo Obrigatório

Comum

O quadro a seguir apresenta a estrutura detalhada:
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
CARGA HORÁRIA
Teoria das Organizações
60
Filosofia da Ciência
60
Métodos de Pesquisa
60
Total Crédito
DISCIPLINA OBRIGATÓRIA DA LINHA DE
CARGA HORÁRIA
PESQUISA
Teoria de Finanças (Finanças)
30
Teoria de Marketing (Estratégia, Marketing e
30
Inovação)
Estudos Organizacionais e Sociedade (Estudos
30
Organizacionais e Sociedade)
Modelos de Operações e Competitividade
30
(Gestão de Operações e Logística)
Perspectiva Clássicas e Contemporâneas do
30
Pensamento
Administrativo
(Gestão
Organizacional e Tecnologias Gerenciais)
Recursos Humanos em Organizações (Gestão
30
de Pessoas e Comportamento Organizacional)
Total Crédito

DISIPLINAS OPTATIVAS
Disciplinas optativas

Atividades Complementares Obrigatórias
Produção Acadêmica
Exame de Qualificação
Defesa do Projeto de Tese
Estágio Docente

Defesa de Tese

TOTAL MÍNIMO DE
CRÉDITOS PARA
INTEGRALIZAÇÃO

CRÉDITOS
04
04
04
12
CRÉDITOS
02
02
02
02
02

02
02

CRÉDITOS
Mínimo 13

Créditos
Mínimo 06 e Máximo 09
Ao longo do 3º semestre letivo
(2º/2016)
Até o término do 4º semestre letivo
(1º/2017)
A critério do orientador e de acordo com
disponibilidade de disciplinas no
Departamento de Ciências
Administrativas

Até o término

36 (trinta e seis) créditos
Os alunos do Curso de Doutorado deverão perfazer o mínimo de 36
créditos, distribuídos nos seguintes núcleos curriculares:

Abaixo apresentamos as Atividades Especiais Acadêmicas do programa de Doutorado do
CEPEAD:

Núcleo de
Atividades
Especiais (6 a 9 créditos)

DOUTORADO
Todos os alunos matriculados no Curso de Doutorado deverão
efetuar a atividade Estágio Docente. Corresponde a 60 horas de
atividades durante o Curso, em programas didáticos realizados no
âmbito do Departamento de Ciências Administrativas,
Estágio
relacionados à sua Linha de Pesquisa, ou temas correlatos,
Docente em
como subsídio à sua formação pedagógica, de comum acordo
Administração ADM012
com o orientador. As atividades didáticas serão desenvolvidas
pelos doutorandos, sob a orientação do orientador, incluindo
(0 crédito)
tanto disciplinas, seminários ou tópicos especiais oferecidos para
os alunos de Graduação, e desenvolvimentos de projetos de
melhoria do ensino de graduação e pós-graduação. A carga
horária é somada no histórico escolar sem créditos.

Produção
Acadêmica

É uma atividade obrigatória para o aluno de Doutorado.
Ao longo dos 4 anos de doutorado o aluno deverá somar 6 créditos
artigos submetidos e aprovados para publicação em periódicos da área,
classificados no sistema QUALIS-CAPES (contados conforme relação
abaixo). Para solicitação de defesa de tese é imprescindível que essa
atividade tenha sido cumprida, uma vez que vale 6 créditos para
ADM008 integralização dos 36 créditos exigidos para o doutorado.
A1 - 6 créditos
A2 - 4 créditos
B1 e B2 - 3 créditos
B3 e B4 – 2 créditos
B5 - 1 crédito

Leitura
Orientada/
Estudo Dirigido
(02 créditos)

Práticas de
Pesquisa

Recomendável para os alunos de Doutorado. 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 e são
computados nos créditos mínimos.
Práticas de Pesquisa (altamente recomendável aos alunos de
doutorado). Os alunos de doutorado deverão se integrar aos
núcleos de pesquisa ligados ao seu tema de tese. A integração se
dará pelo compartilhamento de experiências já desenvolvidas e
em desenvolvimento no núcleo, acervo bibliográfico local e
ADM009
aprendizado compartilhado entre seus membros. Essas atividades
atribuem créditos (até o limite de 02 (dois) créditos) aos alunos,
conforme indicação do orientador e homologado pela comissão
acadêmica do doutorado. Os créditos somam no Histórico escolar
mas não são computados nos créditos mínimos .

