Mestrado Multidisciplinar em Desenvolvimento Local – ZONA OESTE
Disciplinas oferecidas para o Período de 2018/2
MANHÃ (09h ÀS 12h) SEXTA-FEIRA

TARDE (14h às 17h) SEXTA-FEIRA

NOITE (18h às 21h30) SEXTA-FEIRA

MP-038 Empreendedorismo e
Planejamento de Negócios
Prof.ª Patrícia Dusek

MP-010 Políticas Públicas de
Desenvolvimento (Eletiva)
Prof. Sebastião Votre

(Sala Integradora 008)

(Sala Integradora 008)

MP-026 Teoria Econômica e
Desenvolvimento Sustentável
(Obrigatória)
Prof. Gustavo Monnerat
(Sala Integradora 008)

MP-022 Aspectos Teóricos e
Metodológicos da Pesquisa Qualitativa
e Quantitativa (Obrigatória)
Arthur de Sá/Patrícia Vigário
(Sala 107)

MANHÃ (09h às 12h) SÁBADO
MP-006 Gestão da Inovação Tecnológica (Eletiva)
Prof. Eduardo Winter
(Sala Integradora 008)

ORIENTAÇÕES GERAIS:
1- DURAÇÃO DO CURSO:
O Mestrado Profissional em Desenvolvimento Local tem duração de 2 anos.
O aluno precisa cursar 16 créditos disciplinas obrigatórias e 16 créditos das disciplinas eletivas e mais 8 créditos dos seminários de
projeto, qualificação e dissertação e totalizando 40 créditos totais.

2- PLANO DE ESTUDOS:
Os planos de estudo de cada aluno são realizados semestralmente e devem ter a anuência do seu orientador e serem enviados para a
secretaria do mestrado;
Não existe a possibilidade da exclusão ou inclusão de disciplina depois do prazo que é determinado pelo calendário acadêmico, após o
prazo o aluno será considerado reprovado na disciplina caso não tenha no mínimo 75% de frequência.
O aluno é orientado a cursar no 1º e 2º período as disciplinas comuns e no 3º período seminário de projetos e seminário de qualificação
e no 4º período seminário de dissertação;
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4º Período
1 – Sem. Dissertação- OBG (4)

3- PROCESSO DE AGENDAMENTO DA QUALIFICAÇÃO / DEFESA: O aluno que já concluiu todos os créditos e está em processo de
defesa tem que agendar junto ao seu orientador a data de sua defesa e deverão comunicar a secretaria no prazo mínimo com 30
(trinta) dias de antecedência, através de formulário próprio, para que possam ser verificados e providenciados a documentação
necessária para a defesa.
4- ARQUIVO FINAL E CAPA DURA: Após a defesa o aluno tem 30 (trinta) dias para entregar as correções finais e providenciar as em 3
exemplares encadernador em capa dura (cor azul)+ 3 CDs com arquivo final digitalizado, para ser entregue a secretaria como requisito
obrigatório para a conclusão de seu curso e expedição de documentos finais.

