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   bem vindes
 bem vindas
bem vindos



Para seu percurso no Mestrado e no Doutorado 
preparamos este material com algumas instruções 

para outras dúvidas: Representantes PPGACL 
<representantesppgacl@gmail.com>

2021







Links para acesso:

PÁGINA DO PPG ACL

ÁREA DOS ALUNOS

esses títulos são links ;)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/
https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/


LER O REGIMENTO

https://www2.ufjf.br/ppgacl/normas-e-regulamentos/


É importante ler o Regimento do PPGACL



Links para acesso:

NORMAS E REGIMENTOS

esse título é um link ;)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/normas-e-regulamentos/


MATRÍCULA NO SEMESTRE

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/formularios/


PARA REALIZAR A MATRÍCULA NO SEMESTRE É NECESSÁRIO 
PREENCHER E ENVIAR O REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 



Todo o semestre você deve 
realizar uma nova matrícula 

Você receberá um e-mail da 
secretaria informando o Prazo

Este Requerimento serve 
também para Matrícula no 
Estágio Docência e em 
Atividades Complementares



As informações sobre as Disciplinas e seus Códigos
estão na área do Aluno



Para alunos do mestrado: você tem que realizar a 
matrícula todo semestre!

Caso já tenha cursado todas as disciplinas/créditos: você pode se 
Matricular em Dissertação I ou Dissertação II, essas disciplinas 

não são obrigatórias e não contam créditos, servem apenas para 
manter seu vínculo com o programa.



Para alunos do doutorado: você também tem que realizar 
a matrícula todo semestre!

MAS Tese I, II, III e IV são disciplinas obrigatórias e contam 
créditos. Tem que fazer todas.

Além disso, doutorandos tem que cumprir dois períodos de 
estágio docência mesmo sem bolsa, também são disciplinas para 

se matricular! Converse com o/a seu/sua orientador(a).



GRADE DE HORÁRIO DO SEMESTRE COM HORA E DIAS DA SEMANA

DISCIPLINAS E CÓDIGOS DA GRADE CURRICULAR MESTRADO E DOUTORADO

EMENTA E BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS

FORMULÁRIO DE MATRÍCULA

Links para acesso:

esses títulos são links ;)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/grade-de-horarios/grade-de-horarios/
https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/disciplinas-eletivas/
https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/disciplinas-eletivas/ementas-e-bibliografia-2/
https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/formularios/


CRÉDITOS DE DISCIPLINAS



todes discentes do 
mestrado
deverão cumprir:
24 Créditos totais

Sendo Obrigatório:

- 04 créditos pela disciplina de 
Metodologia

- 04 créditos pela disciplina 
obrigatória da linha de 
pesquisa

- 12 créditos em Eletivas

- 04 Créditos em Atividades 
complementares ou 
Disciplina Eletiva

De acordo com o
 Regimento:



todes discentes do 
doutorado
deverão cumprir:
52 Créditos totais

Sendo Obrigatório:

- 16 créditos obtidos pelas 
disciplinas obrigatórias e 
eletivas (pode haver 
aproveitamento de 
disciplinas do mestrado)

- 04 créditos com a 
disciplina obrigatória da 
área de concentração

- 08 créditos com 
disciplinas eletivas

- 04 em atividades 
complementares

- 04 em estágio docência 
em dois semestres

- 16 nas Teses 
(obrigatórias)

De acordo com o
 Regimento:



ou seja:

Para os alunos do mestrado, a 
disciplina de Metodologia é 
obrigatória para todas as linhas 
de pesquisas, e para o doutorado 
é a disciplina de Seminário

Você consegue ver a disciplina 
obrigatória da sua linha na 
Grade de Horários e também 
todas as ementas

Importante lembrar que estágio 
também possui Créditos



CRÉDITOS COMPLEMENTARES

OPCIONAL PARA O MESTRADO E OBRIGATÓRIO PARA O 
DOUTORADO!



Caso  vá pedir equivalência de (04) 
créditos em atividades 
complementares, O prazo é até o 3º 
semestre letivo para o mestrado e 
até o final do 5º período para o 
doutorado. E a Tabela está 
disponível no site.

Conjuntamente com a Tabela 
Preenchida, é necessário enviar os 
documentos comprobatórios de 
suas atividades realizadas.

exemplos de documentos: Carta de 
Aceite de Comunicação/Artigo. 

e/ou

pdf comprovando a exibição artística

POSSIBILIDADE DE CRÉDITOS COM ATIVIDADES COMPLEMENTARES
MESTRADO



É necessário realizar a matrícula com o 
Requerimento de matrícula do semestre igualmente a outras disciplinas.

       Ela possui código disponível na Grade.

MESTRADO



É necessário realizar a matrícula com o 
Requerimento de matrícula do semestre igualmente a outras disciplinas.

       Ela possui código disponível na Grade.

DOUTORADO



TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
disponível no site e no próximo slide



Links para acesso:

TABELA DE CRÉDITOS/ATIVIDADES COMPLEMENTARES

esse título é um link ;)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/tabela-de-creditos-atividades-complementares/


ESTÁGIO DOCÊNCIA
OBRIGATÓRIO PARA ALUNOS DO MESTRADO CONTEMPLADOS COM BOLSA

OBRIGATÓRIO PARA DOUTORANDOS INDEPENDENTE DE BOLSA



Discentes sem bolsa no mestrado também podem realizar o estágio 
docência. Caso deseje, comunique com o seu/sua orientador(a).



PERMANÊNCIA

(TEMPO DE MESTRADO E DOUTORADO)



Tempo para a conclusão do Mestrado



Tempo para a conclusão do Doutorado



TABELA DE PONTUAÇÃO

(UTILIZADA PARA EDITAIS DE BOLSAS)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/tabela-de-pontuacao-para-concessao-de-bolsas-de-mestrado-e-doutorado/


TABELA DE PONTUAÇÃO - disponível na área do aluno 
para editais de Bolsas:

Pela tabela é possível 
visualizar a variedade de 
produções e suas 
respectivas pontuações

A secretaria faz um 
pedido para que 
preencham a tabela no 
final de cada semestre 
letivo, para todos os 
alunos (mestrado e 
doutorado).





Links para acesso:

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA BOLSAS

esse títulos é um link ;)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/tabela-de-pontuacao-para-concessao-de-bolsas-de-mestrado-e-doutorado/


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

(APÓS UM ANO, MESTRADO E DOUTORADO)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/formularios/


APÓS UM ANO NO PROGRAMA, 
SERÁ NECESSÁRIO PREENCHER O RELATÓRIO DE ATIVIDADES



O RELATÓRIO DEVERÁ SER PREENCHIDO 
E ENVIADO CONJUNTAMENTE AOS 
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

O DOCUMENTO DEVE SER ASSINADO 
PELO(A) ORIENTADOR(A)



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Neste Relatório é importante informar o 
que foi realizado neste período de um 
ano. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Atenção para o tópico 3 é necessário 
informar o andamento da pesquisa com 
resumo, sua bibliografia lida e o sumário 
com a ementa de cada capítulo com as 
fontes.

Este relatório deve ser enviado 
conjuntamente a suas atividades como 
publicações, produções, apresentações, 
etc. Os comprovantes devem estar em 
anexo, como carta de aceite e outros em 
pdf.

Para representantes discentes e de 
comissão de bolsa, há o item 5



ATENÇÃO

Este relatório é muito importante! Se estiver com dificuldades de preenchê-lo 
peça ajuda ao seu/sua orientador(a)! Não respondê-lo pode acarretar problemas 
na sua permanência no curso.



EDITAIS DE RENOVAÇÃO DE BOLSAS E OUTROS

esse título é um link ;)

Link para acesso:

https://www2.ufjf.br/ppgacl/editais/


ESTÁGIO DOCÊNCIA

(OBRIGATÓRIO PARA BOLSISTAS)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/formularios/


É necessário realizar matrícula do ESTÁGIO no 
requerimento de matrícula

 O código está na Grade Curricular

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/disciplinas-eletivas/


Estágio Docência

Dentro da Categoria

FORMULÁRIOS

Há o documento  DECLARAÇÃO 
DE ESTÁGIO DOCÊNCIA

a ser  preenchido após o estágio.

(O estágio é obrigatório para 
Bolsistas)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/formularios/


FORMULÁRIOS

Links para acesso:

esse título é um link ;)

https://www2.ufjf.br/ppgacl/area-dos-alunos/formularios/


ORIENTAÇÕES EM CASO DE DIFICULDADE



Um percurso

Esperamos que esta etapa de sua vida seja fértil. Que a Universidade, mesmo com todos os 
problemas que enfrenta, seja um lugar de aprendizagens e bem-estar, que as relações sejam 
benévolas e que suas produções venham para o bem do mundo e de você.

Este arquivo é sobre questões burocráticas que talvez seja pior parte desse processo. Então ela 
está organizada para que você aproveite sua pesquisa e caminhe com ela com prazer.

O próximo slide é pra caso alguém tenha dificuldades nesse percurso e, assim, não fique 
isolado. Caso tenha alguma dificuldade: Comunique!



Se você não estiver se sentindo bem psicologicamente, se sentir que está 
tendo dificuldades de manter as responsabilidades do mestrado, não deixe de 
comunicar ao seu orientador ou a sua orientadora, o curso ou aos/às 
representantes para que possamos te ajudar nesses momentos difíceis! Não 
passe por tudo sozinho/sozinha/sozinhe.

Caso não consiga cumprir algum prazo, comunique seu/sua orientador(a). 

Se for de alguma disciplina, converse com a/o professor(a)

Você também tem o direito de pedir ajuda a PROAE (Pró-Reitoria de 
Assistência Estudantil)

esse título é um link ;)

Apoio

https://www2.ufjf.br/proae/psicologiaepedagogia/atendimento-psicologico/
https://www2.ufjf.br/proae/psicologiaepedagogia/atendimento-psicologico/

