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Mestrado (ingressantes a partir de 

2020)  

Requisito Prazo 

 
 
 

Integralização de créditos 

46 créditos, sendo: 

6 créditos em: disciplinas obrigatórias; 9 
créditos em: disciplinas eletivas; 

2 créditos em: estágio de docência; 

2 créditos em: seminário dissertação; 2 
créditos em: seminários avançados; 

3 créditos em: atividades especiais; 22 

créditos: defesa de dissertação. 

 

Mínimo de 12 e máximo de 24 meses, a partir da data de 
matrícula. Prorrogável por 6 meses com justificativa do 
orientador. 

Seminário de Dissertação Após obter créditos em disciplinas eletivas e obrigatórias. Até o 3º semestre. 

Estágio de docência 30 horas. Até o 3º semestre. 

 

 

Atividades especiais I e II 

I: participação em uma atividade de extensão 

institucionalizada, promovida ou aceita no Programa. 

 

 

Até a solicitação do exame de qualificação. 
II: apresentação e publicação de um trabalho completo em 

anais de congresso nacional ou internacional da área do Programa. 

Proficiência Uma língua: inglês, espanhol, francês, italiano ou alemão. Até a solicitação do exame de qualificação. 

Qualificação Após obter créditos em disciplinas eletivas, obrigatórias, atividades 
especiais I e II, estágio de docência, seminário de dissertação e aprovação 
em exame de proficiência. 

Até o início do 4º semestre. O requerimento deve ser entregue 30 
dias antes da data prevista para o exame, com o histórico 
informal e cópias 

para os membros da banca. 

 

Atividade especial III 
III: publicação ou carta de aceite de 1 trabalho em periódico 

com Conselho Editorial, Registro com ISSN e Qualis na área do Programa. 

Até a solicitação de defesa. 

Defesa Requerimento com parecer do orientador, acompanhado de histórico 
informal. 

24 meses a partir da data de matrícula (prorrogável por 6 meses 
com justificativa  do 
orientador). O requerimento deve ser entregue 30 dias antes da 
data prevista para o exame, com o histórico informal e cópias 
para os membros da banca. 

Essa tabela tem o intuito de rápida consulta. Verificar o calendário acadêmico do Programa e as Resoluções vigentes, disponíveis na página do PPGL: 

(www.unioeste.br/ppgl). 

http://www.unioeste.br/ppgl

