UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Av. NS 15, ALCNO 14 | Prédio do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional | 77001-090 | Palmas / TO
(63) 3232-8224 | http://ww2.uft.edu.br/ensino/pos-graduacao/mestrado-edoutorado/13340-programa-de-pos-graduacao-em-desenvolvimento-regional|
pgdra@uft.edu.br

Grade Curricular
As disciplinas do PPGDR são classificadas da seguinte forma:
- Obrigatórias: devem ser cursadas por todos os alunos e visam fornecer
elementos indispensáveis à sua formação acadêmica;
- Optativas (eletivas): devem ser escolhidas pelos alunos, sob supervisão de
seus orientadores, entre as vinculadas a cada uma das linhas de pesquisa do
Programa.

MESTRADO
O aluno de mestrado deverá cumprir um total de 70 (créditos), sendo 40
(créditos) em disciplinas e 30 (créditos) referentes ao trabalho de dissertação.
As disciplinas estão distribuídas da seguinte forma:
24 créditos em disciplinas obrigatórias, cada uma com 4 (quatro) créditos, sendo
elas:
- Teorias do Desenvolvimento Regional I;
- Métodos e Técnicas de Pesquisa;
- Projeto de Qualificação;
- Seminários Interdisciplinares I;
- Seminários Interdisciplinares II.
Afora as disciplinas obrigatórias, os estudantes de mestrado terão que cursar 16
(dezesseis) créditos em disciplinas optativas, cada uma com quatro (4) créditos.
Cada docente do PPGDR auxilia os seus respectivos orientandos na escolha
das disciplinas optativas, que são cursadas de acordo com a linha de pesquisa
que o aluno está vinculado, bem como o seu objeto de pesquisa. O intuito é
fornecer

ao

estudante

um

arcabouço

teórico-metodológico,

que

seja

fundamental para a sua formação e para o desenvolvimento do seu trabalho de
dissertação.
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O Programa oferta, também, algumas disciplinas optativas em forma de tópicos
por considerar que há uma maior flexibilidade para trabalhar diferentes
conteúdos e, ainda, permite que professores de outras instituições contribuam
com a formação dos estudantes.

DOUTORADO
O aluno de doutorado deverá cumprir um total de 52 (créditos), sendo 32
(créditos) em disciplinas e 20 (créditos) referentes à elaboração da tese. As
disciplinas estão distribuídas da seguinte forma:
24 créditos em disciplinas obrigatórias, cada uma com 4 (quatro) créditos, sendo
elas:


Teorias do Desenvolvimento Regional II;



Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional;



Sociedade, Cultura e Desenvolvimento regional;



Políticas Públicas e Desenvolvimento;



Seminários de Doutorado I;



Seminários de Doutorado II.



08 créditos em disciplinas optativas, cada uma com quatro (4) créditos,
sendo elas:



Sociologia Econômica;



Gênero e Desenvolvimento;



Avaliação de Políticas Públicas;



Métodos Qualitativos Aplicados;



Métodos Quantitativos Aplicados;

