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FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE DISCIPLINA CD-01 

 

1   NOME DO PROGRAMA: Programa de Pós-Graduação em Economia 

 

2  Proposta de 

 Criação de 
disciplina 

 Exclusão de 
disciplina da grade 
curricular 

 Mudança de 
denominação da 
disciplina 

 Alteração do 
nº de créditos 
da disciplina 

 Alteração de 
pré-requisitos 

 Outro 
____________ 
____________ 

 

3 DISCIPLINA 

Nome: Estudo Dirigido II 

 

Departamento 
responsável 

Economia 

Data da Anuência do Departamento:             /            /2019 Anexar documento 

Área de Concentração:  

Classificação:  Obrigatória  Optativa 

Carga horária 
Teórica: 15  horas 

Total de            1         créditos  
Prática:  horas 

Pré-requisitos:           Não   Sim: 

 

A disciplina está sendo proposta para o(s) nível(is) de: 

 
 Mestrado profissional           Mestrado acadêmico       Doutorado 

 

4 Justificativa 

Muitas vezes, o quadro de disciplinas eletivas ofertado pelo Programa acaba estando muito 
distante do objeto de estudo do aluno de mestrado e, em especial do doutorado, o estudo dirigido 
se justifica como forma de suprir essas eventuais lacunas, complementando a formação teórica e 
empírica na área de pesquisa do aluno. A disciplina de estudo dirigido II segue os meus propósitos 
e formato da disciplina estudo dirigido I, podendo abordar tema complementar ou distinto daquele 
que tenha sido abordado na disciplina anterior. 

5  Objetivos  
Descrever as habilidades que se espera que o aluno adquira ao concluir a disciplina. 
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A disciplina tem o objetivo de colocar o aluno em contato com a literatura de fronteira na sua área 
de pesquisa, sendo uma oportunidade para que ele tenha uma espaço de discussão e interação 
com professores e colegas que trabalham com temas afins. 
 
 

6  Ementa  
Descrição sumária ou os tópicos constantes do conteúdo programático, de modo a dar uma idéia sobre 
a disciplina 

 
A ementa inclui discussões sobre temas diversos, com a análise de capítulos de handbooks e 
artigos de fronteira, variando conforme o interesse de pesquisa do aluno.  
 
 
 

7  Bibliografia  
Deve ser atualizada e permitr uma visão crítica das pesquisas na área, em linha com as diretrizes 
expressas no tópico Ementa, acima. Idealmente incluir artigos que descrevem pesquisas realizadas e 
seus resultados 

 
Será definida de acordo com a turma e a linha de pesquisa 
 
 
 

8  Forma(s) de avaliação  
Deve idealmente avaliar de modo prático as habilidades que se espera que o aluno adquira ao cursar a 
disciplina 

A Avaliação será feita por meio da análise de textos e elaboração de revisões de literatura. 
 
 
 
 

 

9  DOCENTE(S) RESPONSÁVEL(IS) 

Nome: Professores do Corpo Permanente e Colaborador da PPG Economia 

 

 DOCENTE UFJF      DOCENTE EXTERNO - INSTITUIÇÃO:  

Nome:  

 

 DOCENTE UFJF      DOCENTE EXTERNO -  INSTITUIÇÃO: 

10  RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 Não serão necessários recursos humanos e/ou materiais adicionais em consequência da 
criação da disciplina. 
 

 Serão necessários recursos humanos e/ou materiais em consequência da criação da disciplina. 
Citar e justificar. 
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11 APROVAÇÃO 

Aprovado pelo Colegiado do Programa em:           /          / 

 

Carimbo e Assinatura do(a) Coordenador/a 

 
 


