Fluxo indicativo de atividades do curso de
Doutorado PPGCPol/UFPel
Atividades

Disciplinas*

Estágio Docência
Orientado****
Exame de
Qualificação
Preparação e
realização da
pesquisa; redação do
projeto e da tese
Defesa da tese*****

1°
semestre

2°
semestre

3°
semestre

Teoria
Contemporânea da
Democracia
(OB, 4 cr)

Seminário
de Tese I
(OB, 4 cr)

Seminário
de Tese II
(OB, 4 cr)

Teoria Política
(OB, 4 cr)

Disciplina
optativa

Disciplina
optativa**

Disciplina
optativa

4°
semestre

5°
semestre***

6°
semestre

7°
semestre

8°
semestre

Elaboração
de Tese I

Elaboração
de Tese II
+
Seminário de
Orientação de
Projeto de Tese

Elaboração
de Tese III

Elaboração
de Tese IV

Elaboração
de Tese V

X

X

X

Disciplina
optativa

X
X

X

X

X

X

X

X

*A estrutura curricular do curso de Doutorado do PPGCPol exige a integralização de um total de 40 créditos, sendo eles distribuídos em disciplinas obrigatórias (16 créditos),
disciplinas optativas (16 créditos) e a aprovação da tese (8 créditos). Espera-se que o/a discente realize o curso em 48 meses (quatro anos). O regimento do programa dispõe de
informações sobre o aproveitamento de disciplinas.
** É possível a matrícula em mais de uma disciplina optativa no 1° semestre. Porém, devido à carga de leituras e dedicação de duas disciplinas obrigatórias, recomenda-se o
cumprimento de 12 créditos neste primeiro momento. Observa-se também que os “Seminários Avançados” são disciplinas optativas com 2 créditos, o que requer a matrícula
em um número maior de disciplinas optativas quando cursados. O regimento do programa dispõe de informações sobre o aproveitamento de disciplinas.
*** Semestre limite para a apresentação de aprovação em Exame de Proficiência de Língua Estrangeira (inglês & francês), conforme o regimento do programa.
**** O Estágio Docência Orientado é obrigatório para o/a discente bolsista da CAPES.
*****A defesa da tese só poderá ser realizada mediante aprovação no Exame de Qualificação e no Exame de Proficiência de Língua Estrangeira (inglês & francês).

