
Mestrado em Educação em Ciências e Matemáticas
Fluxograma norteador do curso

Conforme o Regimento do PPGECM, os discentes ingressos a partir de 2018,
para Defesa da Dissertação e integralização do curso, devem cumprir atividades
curriculares e contabilizar, no mínimo, 29 créditos em atividades obrigatórias e

10 créditos em atividades eletivas. Além dos créditos, há outras exigências.
Abaixo, busca-se sintetizar as atividades curriculares e seus respectivos prazos:
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Disciplina
obrigatória

Bases 
Epistemológicas
para as Ciências

(6 créditos)

Atividade
obrigatória

Seminários
de Pesquisa

(3 créditos)

Esta atividade é
equivalente à orientação.

O discente precisa realizá-la
por, no mínimo, 1 semestre.

A partir do segundo
semestre, os créditos serão

contabilizados como eletivos.

Atividade
obrigatória

Grupo
de Pesquisa

(3 créditos)

O discente precisa realizar
esta atividade por, no mínimo, 

3 semestres. A partir do
quarto semestre, os créditos

serão contabilizados
como eletivos.

Atividades
eletivas

Durante o curso, 
o discente deve

ser aprovado em 2 ou
mais disciplinas optativas, 

contabilizando com elas,
no mínimo, 8 créditos
eletivos. Para totalizar
os créditos exigidos,
devem ser realizadas

outras atividades previstas
no art. 37 do Regimento

do PPGECM.
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Disciplina
obrigatória

Tendências em
Educação em Ciências

(4 créditos)
ou

Tendências em
Educação Matemática

(4 créditos)

O discente deve realizar a
disciplina correspondente à

sua linha de pesquisa.

Atividade
obrigatória

Grupo
de Pesquisa

(3 créditos)

O discente precisa realizar
esta atividade por, no mínimo, 

3 semestres. A partir do
quarto semestre, os créditos

serão contabilizados
como eletivos.

Atividades
eletivas

Durante o curso, 
o discente deve

ser aprovado em 2 ou
mais disciplinas optativas, 

contabilizando com elas,
no mínimo, 8 créditos
eletivos. Para totalizar
os créditos exigidos,
devem ser realizadas

outras atividades previstas
no art. 37 do Regimento

do PPGECM.
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Atividade
obrigatória

Grupo
de Pesquisa

(3 créditos)

O discente precisa realizar
esta atividade por, no mínimo, 

3 semestres. A partir do
quarto semestre, os créditos

serão contabilizados
como eletivos.

Atividades
eletivas

Durante o curso, 
o discente deve

ser aprovado em 2 ou
mais disciplinas optativas, 

contabilizando com elas,
no mínimo, 8 créditos
eletivos. Para totalizar
os créditos exigidos,
devem ser realizadas

outras atividades previstas
no art. 37 do Regimento

do PPGECM.

Atividade
obrigatória

Exame de
Qualificação

O Exame de Qualificação
deve ser realizado até o 15º
mês do curso e precisa ser

agendado com 30 dias
de antecedência, por meio 
de chamado no SAGITTA.

Adiante-se!

Para agendar o Exame de Quallificação,
o discente deve comprovar
PROFICIÊNCIA em Inglês. Além 
disso, pode solicitar os créditos das
atividades eletivas e exigências que já
foram cumpridas. A comprovação/
solicitação deve ocorrer por meio de
chamado no SAGITTA.
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Atividade
obrigatória

Defesa da
Dissertação
(10 créditos)

A Defesa da Dissertação
deve ser realizada até o 24º
mês do curso e precisa ser

agendada com 30 dias
de antecedência, por meio 
de chamado no SAGITTA.

Atividades
eletivas

Durante o curso, 
o discente deve

ser aprovado em 2 ou
mais disciplinas optativas, 

contabilizando com elas,
no mínimo, 8 créditos
eletivos. Para totalizar
os créditos exigidos,
devem ser realizadas

outras atividades previstas
no art. 37 do Regimento

do PPGECM.

Atividade
obrigatória

Estágio
de Docência

(2 créditos)

O discente deve realizar
o Estágio de Docência

com carga horária mínima
de 60h, equivalente a

2 créditos. Recomenda-se
que seja a partir do 2º
semestre, conforme

cronograma de pesquisa.
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Atividade eletivas previstas e seus respectivos créditos, conforme Regimento do PPGECM

Aprovação em disciplinas
optativas ofertadas pelo PPGECM

ou de outros programas de
pós-graduação (1 crédito a cada
15h de carga horário). O mínimo

são 2 disciplinas totalizando
8 créditos (120h).

Promoção de cursos de extensão,
 vinculados a projetos de pesquisa

do IEMCI, para professores da
rede de ensino básico e oficinas

para alunos de licenciatura
(1 crédito a cada 15h).

Participação em eventos científicos,
com apresentação e publicação do

trabalho em anais de eventos:
1 crédito por evento regional; 
2 créditos por evento nacional;

4 créditos por evento internacional.

Participação na organização
de eventos científicos e

culturais (1 crédito por evento).

Participação/aprovação em
seminários temáticos 

(1 crédito a cada 30 h, no mínimo).

Participação em 
Grupos de Pesquisa além

dos 3 semestres obrigatórios
(créditos conforme carga horária

da referida atividade).

Realização de Seminários de
Pesquisa além do semestre

obrigatório (créditos
conforme carga horária da

referida atividade).

Coorientação ou participação
da comissão de avaliação de 

trabalhos de iniciação científica
ou de conclusão de curso:

1 crédito para iniciação científica;
1 crédito para graduação;

2 créditos para especialização.

Outras exigências

Para Defesa da Dissertação e integralização do curso,
além dos créditos, o discente deve cumprir: 

1) Publicação de 1 trabalho acadêmico em evento
qualificado da área;

2) Submissão de 1 artigo sobre a pesquisa realizada, em
coautoria com o orientador, a um periódico qualificado
na área (Qualis);

3) Assistir a, no mínimo, 4 Exames de Qualificação ou Defesas.

Recomenda-se que as comprovações sejam enviadas,
no máximo, até o agendamento da Defesa de Dissertação.

Importantíssimo!


