Percurso Formativo para o Mestrando
1° semestre
Metodologia de pesquisa em comunicação: 3,0 créditos
Disciplina da Linha de Pesquisa: 3,0 créditos
APRFAC1: 2,0 créditos
APRFAC3: 1,0 crédito
2° semestre
Seminários de Pesquisa I (Mestrado): 3,0 créditos
Disciplinas da Área de Concentração: 3,0 créditos
APRFAC 2: 2,0 créditos
APRFAC3: 1,0 crédito
3° semestre
Disciplinas da Linha de Pesquisa (uma ou duas): 3,0 créditos por disciplina
APRFAC3: 1,0 crédito
4° e 5° semestres
APRFAC 3: 1,0 crédito
Exame de Qualificação
Arguição da Dissertação
Observações:
1.Recomenda-se que o Exame de Qualificação e a Arguição da Dissertação sejam
realizados no transcorrer do 4° semestre letivo ou até 24 meses após o ingresso no
programa.
2. As atividades complementares devem ser realizadas no transcorrer dos semestres,
segundo as sugestões dadas na orientação.
3. Os créditos de Orientação da Dissertação serão contabilizados a partir do 3° semestre
letivo.
Quadro de créditos para o Mestrado
Discriminação
Disciplinas relativas à prática da pesquisa (duas)
Disciplina da área de concentração (uma)
Disciplinas da linha de pesquisa (uma geral e duas
específicas)
Atividades Programadas Regulares
Atividades Programadas Complementares
Orientação da Dissertação
Total

Créditos
6,0
3,0
9,0
8,0
6,0
18,0
50,0

Atividades programadas regulares e complementares para o mestrado

Sobre Atividades Programadas
-APRFAC1 - Atividade Programada Regular de Formação Acadêmico-Científica 1 tem
como objetivo propiciar aos mestrandos e doutorandos o aprimoramento da escrita científica e
uma mais ampla divulgação dos resultados de suas pesquisas, com atividades teórico-práticas

sobre a escrita científica, reportando-se ao formato artigo, dissertação e tese, principalmente.
Por corresponder a 02 (dois) créditos, o professor do Programa responsável por essa modalidade
de atividade programada ministrará 10 encontros distribuídos em um semestre letivo.
- APRFAC2 – A Atividade Programada Regular de Formação Acadêmico-Científica 2 visa
construir com os mestrandos e doutorandos uma ambiência propícia para o desenvolvimento das
suas pesquisas. Nesse sentido, os encontros tratam de leituras e discussões de temas referentes a
tais pesquisas. Por corresponder a 02 (dois) créditos, o professor do Programa responsável por
essa modalidade de atividade ministrará 10 encontros distribuídos em um semestre letivo.
- APRFAC3 – A Atividade Programada Regular de Formação Acadêmico-Científica 3
propicia ao mestrando ou doutorando o envolvimento com pesquisas em desenvolvimento no
Programa, ou em Programa de outras instituições, e que guardam maior aproximação ao tema da
sua pesquisa, uma vez que elas se reportam às atividades do Grupo de Pesquisa a que o aluno
está vinculado.

Créditos para atividades programadas
1.Regulares
APRFAC 1: Atividade programada regular de formação acadêmica-científica 1 – 2
créditos.
APRFAC 2: Atividade programa regular de formação acadêmica-científica 2 – 2
créditos.
APRFAC 3: Atividade programada regular de formação acadêmica-científica 3 – de 3,0
a 4,0 créditos (1,0 por semestre letivo).
2.Complementares
Participação em Evento Nacional com apresentação de trabalho: 1,5 créditos.
Participação em Evento Nacional sem apresentação de trabalho: 1,0 crédito.
Participação em Evento Internacional com apresentação de trabalho: 2,5 créditos.
Participação em Evento Internacional sem apresentação de trabalho: 1,0 crédito.
Publicação de artigo em Revista da área (Qualis B1 ou B2), até o ano da titulação em
coautoria com o orientador: 2,0 créditos.
Publicação de artigo em Revista da área (Qualis inferior a B2), até o ano da titulação:
1,0 crédito.

