
Fluxo de Disciplinas 
Doutorado - Novo Projeto Pedago gico – 2019 

O intuito deste fluxo é guiar o(a) aluno(a) em relação aos créditos e disciplinas que deve integralizar ao longo de 

seu curso. A ordem em que os ciclos letivos e suas respectivas disciplinas estão dispostos neste documento pode 

variar, dependendo do ciclo letivo de ingresso no Programa e das respectivas ofertas de disciplinas nos semestres. 

A leitura atenta de todo este documento é altamente recomendável para a completa compreensão da trajetória 

acadêmica do(a) aluno(a). 

1 crédito = 15 horas/aula CR = crédito CH = carga-horária (em horas/aula) 

 

1º ciclo 

1. Disciplina: Fundamentos das Relações Internacionais – 03 CR/45 CH  

(obrigatória para quem não cursou graduação em Relações Internacionais. No caso de o(a) aluno(a) possuir 

formação prévia, o crédito da disciplina deve ser substituído por outro de disciplina optativa) 

2. Completar os créditos deste ciclo com disciplinas optativas 

Totalizar 09 créditos 

2º ciclo 

1. Disciplina: Metodologia de Pesquisa em Relações Internacionais – 03 CR/45 CH – obrigatória 

Os alunos deverão cursar um total de 60 (sessenta) horas/aula (4 CR), dentre as disciplinas que compõem o 

Módulo de Metodologia. Dentro desse módulo, é obrigatório cursar a disciplina Metodologia em Relações 

Internacionais (3 CR/45 CH), além de uma disciplina optativa (1 CR/15 CH), em qualquer ciclo letivo, em meio às 

opções abaixo: 

 Epistemologia e Relações Internacionais – 01 CR/15 CH 

 Métodos e Técnicas de Pesquisa Quantitativa – 01 CR/15 CH 

 Métodos e Técnicas de Pesquisa Qualitativa – 01 CR/15 CH 

Observação: alunos(as) com Mestrado em Relações Internacionais podem pedir dispensa da disciplina de 

Metodologia ou do módulo completo 

 

2. Disciplina: Teoria das Relações Internacionais – 03 CH/45CH – obrigatória 

Observação: alunos(as) com Mestrado em Relações Internacionais podem pedir dispensa da disciplina 

 

3. Disciplina: Estudos Avançados em Política Internacional – 03 CH/45 CH – obrigatória 

4. Completar os créditos deste ciclo com disciplinas optativas, caso necessário 

Totalizar 09 créditos 

3º ciclo 

1. Atividade Acadêmica: 1ª Etapa do Exame de Qualificação 

Este componente curricular não é uma disciplina e deve ser acrescentado ao plano de estudo no ato da matrícula 

 

2. Completar os créditos deste ciclo com disciplinas optativas, caso necessário 

Totalizar 10 Créditos 

 

 

 

 



4º ciclo 

1. Disciplina: Seminário de Tese – 03 CH/45 CH – obrigatória 

2. Completar os créditos deste ciclo com disciplinas optativas, caso necessário 

Totalizar 09 Créditos 

5º ciclo 

1. Atividade Acadêmica: Elaboração de Tese – obrigatória 

2. Completar os créditos deste ciclo com disciplinas optativas, caso necessário 

Totalizar 09 Créditos 

6º ciclo 

1. Atividade Acadêmica: 2ª Etapa do Exame de Qualificação  

Este componente curricular não é uma disciplina e deve ser acrescentado ao plano de estudo no ato da matrícula. Nessa 

etapa, a banca de avaliação é formada pelo orientador 

 

2. Atividade Acadêmica: Elaboração de Tese – obrigatória 

7º  e  8º ciclos 

1. Atividade Acadêmica: Elaboração de Tese – obrigatória 

 

O(A) aluno(a) deverá totalizar 40 créditos em disciplinas cursadas e aprovadas + 08 créditos de defesa da tese = 

48 CR 
 


