SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Exigências para concluir o curso de Doutorado
•

O aluno deverá cursar 48 créditos em disciplinas. Caso tenha diploma de mestre, 24
créditos serão convalidados e o aluno precisará cumprir 24 créditos em disciplinas
para integralizar a carga horária.

•

Sugestão de fluxo de disciplinas:

Disciplina

Créditos

Observações

Mestrado em computação ou 24 créditos
área afim

O aluno que tiver feito mestrado terá 24
créditos convalidados restando a ele
cursar mais 24 créditos em disciplinas de
doutorado.

Uma disciplina da área de
Teoria da Computação (TC)

4 créditos

Na oferta semestral, a área da disciplina
estará disponível para o aluno.
Obrigatório cumprir.

Uma disciplina da área de
Sistemas de Computação
(SC)

4 créditos

Na oferta semestral, a área da disciplina
estará disponível para o aluno.
Obrigatório cumprir.

Uma disciplina da área de
Sistemas de Informação (SI)

4 créditos

Na oferta semestral, a área da disciplina
estará disponível para o aluno.
Obrigatório cumprir.

Estudo Dirigido I e II

2 créditos cada

As disciplinas são opcionais e não são de
nenhuma das três áreas acima citadas.
Podem ser cursados no máximo 4
créditos em Estudo Dirigido.

Seminários I e II

1 crédito cada

Para integralizar o curso, o aluno deverá
cursar pelo menos Seminários I e no
máximo 2 créditos em Seminários
(Seminários I e II). O ideal é que os dois
seminários sejam cursados.

Estágio Docência I

2 créditos

Obrigatório para todos os alunos de
doutorado. Os bolsistas CAPES e CNPq
deverão fazer dois estágios docência (um
do curso e um da bolsa). O estágio
docência da bolsa (Estágio Docência II)
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não computará créditos para
integralização do curso.
Uma disciplina de 60h à
escolha do aluno/orientador

4 créditos

O aluno poderá escolher juntamente com
o orientador mais uma disciplina de
qualquer área para completar os créditos
necessários

24 créditos mestrado + 04 créditos TC + 04 créditos SI + 04 créditos SC + 04 créditos
Estudo Dirigido I e II + 02 créditos Seminários I e II + 02 créditos Estágio Docência + 04
créditos em disciplinas de escolha livre = 48 créditos
•

Proficiência em inglês: até os 18 meses de curso o aluno deverá demonstrar
proficiência em língua inglesa ou por meio de prova oferecida pelo programa (nota
mínima= 8,0) ou por meio da entrega de espelho de desempenho no TOEFL-ITP
(nota mínima = 507 pontos) na secretaria do curso.

•

Qualificação: O aluno deverá realizar qualificação até os 24 meses de curso.

•

Publicação: Para agendamento da defesa, o aluno deverá satisfazer uma das
duas exigências (item a ou item b):
a) ter um artigo aceito ou publicado em veículo qualificado de nível internacional e
ter submetido um artigo para revista indexada ou qualificada de nível internacional
ou
b) ter um artigo aceito ou publicado em revista indexada ou qualificada de nível
internacional.

•

Depósito da tese na secretaria (1 via digital: CD ou DVD): 47 meses após o
ingresso no curso.

•

Entrega do requerimento de defesa: no máximo 5 dias após o depósito da tese

•

Defesa pública da tese de doutorado: 48 meses após ingresso no curso.

