PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
RESUMO DAS NORMAS PARA ALUNOS DE MESTRADO
Os alunos do Mestrado devem cursar no mínimo 6 disciplinas, totalizando 50 créditos em
disciplinas, conforme abaixo:
- Três disciplinas Obrigatórias (20 créditos)
- Uma disciplina de Área de Concentração (10 créditos); e
- Duas disciplinas Optativas (20 créditos).
Os créditos em disciplinas para o Mestrado devem ser concluídos no prazo máximo de 12 meses.
O aluno que não cumprir essa regra poderá ser desligado.
Disciplinas Obrigatórias (O) oferecidas somente no Primeiro Semestre:
Sistemas de Produção (10 créditos)
Elementos de Prática de Pesquisa (8 créditos)
Seminários em Engenharia de Produção I (2 créditos)
Além das disciplinas obrigatórias, cada Linha de Pesquisa oferece uma disciplina chamada de
Área de Concentração (AC). Segue abaixo a lista de disciplinas de Área de Concentração (todas
com 10 créditos) oferecidas no primeiro ou no segundo semestre, somente uma única vez por
ano:
GQ: Planejamento e Gestão da Qualidade
DTO: Teoria das Organizações
EGCS: Economia e Estratégia Empresarial
PCsP: Gerência da Produção
GTI: Gestão de Tecnologia
As disciplinas de Área de Concentração (AC) serão consideradas optativas se cursadas por alunos
de outras Linhas de Pesquisa.
As disciplinas optativas (OP) podem ser cursadas no primeiro ou segundo semestre, e o aluno
deve identificar com seu orientador as disciplinas mais próximas de seu tema de pesquisa.
As disciplinas poderão ser cursadas em outro Programa de Mestrado, sendo posteriormente
solicitado o aproveitamento da mesma em formulário próprio junto a Secretaria do Programa.
ATENÇÃO: A disciplina de Estágio Supervisionado (PESCD) poderá ser cursada até o quarto
semestre, sendo obrigatória somente para bolsistas CAPES. (Para saber mais sobre o PESCD,
clique aqui).
Os alunos do Curso de Mestrado deverão realizar o Exame de Qualificação em até 18 meses, e a
Defesa do Mestrado em até 24 meses, contando-se a partir da matrícula inicial no Programa.
Link para o Regimento, que contém todas as regras:
http://www.ppgep.dep.ufscar.br/?p=214

