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Orientações aos alunos ingressantes/matriculados  

 

Estrutura curricular 

O aluno deverá integralizar, no mínimo, 18 (dezoito) créditos, sendo 9 (nove) em 

disciplinas obrigatórias e 9 (nove) em disciplinas optativas, além da realização da 

Dissertação de Mestrado.  

 

Disciplinas Obrigatórias 

Nome da Disciplina Carga Horária Créditos 

Estudos da Ocupação, Participação e Inclusão 45h 03 

Metodologia da Pesquisa 60h 04 

Seminários de Dissertação 30h 02 

Estágio em Docência* 60h 04 

* Disciplina obrigatória para mestrandos bolsistas, optativa para os demais alunos 

 

Disciplinas optativas 

Nome da Disciplina Carga Horária Créditos 

Modelos de Funcionalidade 45 03 

Prática Baseada em Evidências e Cuidado 30 02 

Funcionalidade: Métodos e Instrumentos de Avaliação 45 03 

Tecnologia Assistiva e Participação 45 03 

Raciocínio Clínico e estratégias de intervenção 30 02 

Modelos de Cuidado 30 02 



Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Curso de Pós-Graduação em Estudos da Ocupação 

Email: cpgeo@eeffto.ufmg.br   Telefone: (31) 3409-4779 
 

Cidadania, políticas sociais e justiça ocupacional 45 03 

Pressupostos e metodologias de intervenção no Campo 

Social 

45 03 

Ocupação e diversidade cultural 45 03 

Ocupação humana, os processos de cuidado e as políticas 

públicas de saúde 

45 03 

Juventude e vulnerabilidade social 45 03 

Tópicos especiais em Estudos da Ocupação 30 02 

Tópicos especiais em Estudos da Ocupação 45 03 

 

A oferta de disciplinas optativas é variável a cada semestre. O aluno poderá 

integralizar até 2 (dois) créditos do total de créditos previstos para atividades optativas 

por meio de atividades complementares como, participação em seminários, palestras, 

eventos e publicações.   

Os mestrandos bolsistas deverão cursar a disciplina Estágio em Docência (4 créditos), 

optativa para os demais alunos. 

 

Aproveitamento de créditos  

Alunos que cursaram disciplinas em outros cursos de pós-graduação stricto sensu 

poderão solicitar aproveitamento de estudos, que poderá ser aceito após análise do 

Colegiado do Curso.  

Poderão ser aproveitados, no máximo, 75% créditos do total de créditos previstos para 

a integralização do curso.  

 

Orientação 
Todo estudante admitido no Mestrado terá, a partir de sua admissão, a supervisão de 
um orientador, aprovado pelo Colegiado.  
 

Caso seja necessária a participação de docente como coorientador, a solicitação 

deverá ser encaminhada, pelo orientador, ao Colegiado de Curso para análise e 

definição.  
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Matrícula 

A cada semestre, dentro do prazo estabelecido no calendário escolar da UFMG, o 

aluno deverá renovar sua matrícula indicando as disciplinas de seu interesse. A 

proposta elaborada pelo aluno deverá ser aprovada pelo orientador e encaminhada ao 

Colegiado do curso para efetivação da mesma. Sem a aprovação do orientador, a 

matrícula do aluno não será aceita.  

É facultada a matrícula em disciplina de Graduação e de Pós-Graduação, não 

integrante do currículo do curso, como disciplina Eletiva, desde que com anuência de 

seu orientador e aprovação dos Colegiados/Comissões Coordenadoras de ambos os 

Cursos. 

Durante a fase de elaboração de Dissertação, até o seu julgamento, o estudante 
deverá matricular-se em "Elaboração de Trabalho Final", sem direito a crédito. 
 
Alunos bolsistas, obrigatoriamente, deverão matricular-se na disciplina “Estágio em 
docência”.  
 

Trancamento 

O aluno, desde que com anuência do seu orientador, poderá solicitar ao Colegiado o 
trancamento parcial da sua matrícula efetivada, em uma ou mais disciplinas, no âmbito 
do primeiro 1/3 (um terço) da carga horária total prevista.  
O trancamento parcial de matrícula será concedido apenas uma vez numa mesma 
atividade acadêmica durante o Curso, 
 
Em caráter excepcional, o pedido de trancamento total será analisado pelo Colegiado 
de Curso, que deferir a solicitação do aluno, desde que com anuência do orientador.  
O período de trancamento total não será computado para efeito de integralização do 
tempo máximo do aluno no Curso. 
 

Prazos 

O prazo máximo para qualificação, isto é, apresentação de seu projeto de dissertação é 

de 10 meses. Esta atividade ocorrerá na disciplina de “Seminário de Dissertação” que 

sempre será ofertada no primeiro semestre letivo de cada ano.  

O prazo mínimo para defesa de dissertação é de 12 (doze) meses e máximo de 24 

(vinte e quatro) meses, a partir da matrícula inicial do aluno no Programa. 

Atenção: a defesa da dissertação só poderá ocorrer após a conclusão de todos os 

créditos previstos para disciplinas obrigatórias e optativas.  
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Em casos excepcionais, devidamente justificados, os alunos poderão 

solicitar prorrogação de prazo por um período máximo de 120 (cento e vinte) dias. 

 

Exclusão 

Será excluído do Curso o estudante que: 
1.  não renovar sua matrícula no semestre letivo. 
2. ultrapassar tempo máximo previsto para sua conclusão 

 

Dissertação 
 
A dissertação de mestrado poderá ser elaborada no formato convencional ou sob o 
formato de artigos, sendo este último preferencial pelo colegiado do Curso.  
 
A dissertação em formato de artigo deverá contemplar os seguintes itens:  
I - Introdução: duas a três páginas para contextualizar a dissertação e explicar sua 
estrutura cujos resultados estão sob formato de artigos; 
II - Revisão da literatura: formato convencional ou de artigo de revisão; 
III - Objetivos: redigido da forma convencional (uma ou duas páginas); 
IV - Métodos: redigido da forma convencional e detalhado;  
V - Resultados e discussão: sob a forma de artigo ou artigos; 
VI - Conclusão ou considerações finais: até cinco páginas. 
VII - Anexos/Apêndices 
VIII - Referências bibliográficas: serão apresentadas ao final da dissertação, de 
acordo com as normas de Vancouver,  e conforme as recomendações específicas de 
cada periódico para os quais os artigos serão submetidos. 
 

A seção de resultados e discussão da dissertação de mestrado, quando elaborada no 
formato de artigo, poderá conter textos escritos na língua inglesa. 
 
Após a defesa o aluno terá, no máximo, 60 (sessenta) dias de prazo para entregar à 
Secretaria do Curso a versão final da dissertação e outros documentos necessários.  
 

 

 


