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Matriz Curricular
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical (PPGCat)
A unidade de planejamento e execução do currículo dos Cursos de Mestrado e Doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical (PPGCat), correspondente a um específico
programa de conteúdos curriculares, atividades didático-pedagógicas (práticas e teóricas) e respectivos
processos de avaliação, realizada sob a responsabilidade direta de docentes do PPGCat. Possuindo
disciplinas que correspondem a 60 horas/aulas; 45 horas/aulas, 30 horas/aulas, 15 horas/aulas por período
letivo com aulas semanais ou em módulo.

Abaixo se encontra uma síntese da Matriz Curricular. Para informações mais detalhadas,
consulte o Regulamento do Programa.

MESTRADO
O currículo do curso de mestrado totalizará um mínimo de 24 créditos em disciplinas eletivas constantes
na grade, créditos em atividades complementares, a disciplina obrigatória de seminários I e a defesa de
dissertação. O discente poderá obter carga horária maior que a estipulada, a qual constará do seu histórico
escolar.
Disciplinas eletivas: 24 créditos
Atividades complementares: 06 créditos
Seminários I: 02 créditos
Defesa de dissertação: 04 créditos
Obs. Bolsistas Capes devem cursar a disciplina de estagio à docência I.

DOUTORADO
O currículo do curso de doutorado totalizará um mínimo de 48 créditos em disciplinas eletivas constantes
na grade, sendo que 12 devem ser em nível exclusivo de doutorado, créditos em atividades
complementares; a disciplina obrigatória de seminários II; exame de qualificação e a defesa de tese. O
discente poderá obter carga horária maior que a estipulada, a qual constará do seu histórico escolar.
Disciplinas eletivas: 48 créditos
Atividades complementares: 10 créditos
Seminários I: 02 créditos
Exame de qualificação: 00 créditos
Defesa de tese: 04 créditos
Obs. Bolsistas Capes devem cursar a disciplina de estagio à docência I e II.

