
FORMULÁRIO DE CRIAÇÃO DE DISCIPLINA (Art.34§ 2º Res. 95/Cun/2017)

DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO DELEGADO 

  
  

Data da Reunião do Colegiado : 31/03/2021     

Assinatura do Presidente do Colegiado Delegado: _______________________________________

DADOS DA DISCIPLINA
Modalidade da disciplina a propor: Optativa  
Nome da Disciplina: Estudos Avançados em Pesquisa II

Nível a ser oferecida a disciplina: MESTRADO e DOUTORADO

Periodicidade a ser oferecida a disciplina: Esporádica
Área(s) de concentração vinculada:
Mestrado: Todas as áreas de concentração

Doutorado: Todas as áreas de concentração

CRÉDITOS  e CARGA HORÁRIA (Art. 36  da Resolução 95/Cun/2017)

*Carga horária para referência da unidade de crédito : Hora Teórica

Especifique como será distribuída a carga horária da disciplina conforme orientado abaixo:

Número de 
crédito(s)teórico(s):

Número de crédito(s)teórico-
prático(s) ou prático(s):

Número de crédito(s) total:

4 Crédito(s)      Crédito(s)     4 Crédito(s)

*Carga horária teórica:  1 crédito = 15 horas/ Carga horária teórico-prática ou prática: 1 
crédito = 30 horas 

ALTERAÇÂO DE DISCIPLINAS
Alteração de disciplina**:    

                                    
Código da disciplina a ser alterada:      
JUSTIFICATIVA da ALTERAÇÂO : 
     

**A disciplina que for alterada será inativada do currículo e será criado um novo código 
para a disciplina com as alterações aprovadas. 

Aprovada a criação/alteração em Reunião do Colegiado Delegado  

Não Sim



Corpo Docente Responsável  : 

Roman Sergeevich Pasechnik, Ivan Helmuth Bechtold

Ementa:

Estudos avançados em pesquisa. Elaboração de projetos para captação de recursos financeiros 
internacionais. Publicação de artigos em periódicos indexados em bases de referência 
internacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Disciplina com bibliografia  variável,  de  acordo com a área  de concentração,  linhas  de 
pesquisa do programa e temáticas dos estudos desenvolvidos pelos estudantes matriculados

JUSTIFICATIVA DO DOCENTE PARA A OFERTA DA DISCIPLINA

Disciplina importante para a formação científica dos estudantes, no estudo de temas 
avançados de pesquisa, ensino de metodologias para escrita científica de qualidade e 
elaboração de projetos de pesquisa. 

Data: 31/03/2021

Assinatura do Docente 
Responsável pela disciplina
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