
 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Recredenciada pelo Decreto Estadual 
N° 16.825, de 04.07.2016 
 

 
Campus de Vitória da Conquista                                                             (77) 342

 

 
O mestrando deverá cumprir carga horária mínima de 
distribuídos:  
 

 8 (oito) créditos em disciplinas obrigatórias ligadas diretamente à área de 

concentração;  

 4 (quatro) créditos em disciplinas obrigatórias ligadas às linhas de pesquisa; 

 12 (doze) créditos em disciplinas optativas, indicadas pelo orientador; 

 8 (oito) créditos em Pesquisa Orientada; 

 2 (dois) créditos em Seminário de Pesquisa 

 2 (dois) créditos em Tirocínio Docente

 
A unidade de crédito é constituída por 15 horas de atividades teóricas ou 30 horas de 
atividades práticas.  
 
O prazo máximo para a integralizaç
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES (60h.)
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O mestrando deverá cumprir carga horária mínima de 660 horas e 36 créditos, assim 

(oito) créditos em disciplinas obrigatórias ligadas diretamente à área de 

4 (quatro) créditos em disciplinas obrigatórias ligadas às linhas de pesquisa; 

12 (doze) créditos em disciplinas optativas, indicadas pelo orientador; 

itos em Pesquisa Orientada;  

2 (dois) créditos em Seminário de Pesquisa  

2 (dois) créditos em Tirocínio Docente 

A unidade de crédito é constituída por 15 horas de atividades teóricas ou 30 horas de 

O prazo máximo para a integralização do curso é de 24 (vinte e quatro) meses.
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horas e 36 créditos, assim 

(oito) créditos em disciplinas obrigatórias ligadas diretamente à área de 

4 (quatro) créditos em disciplinas obrigatórias ligadas às linhas de pesquisa;  

12 (doze) créditos em disciplinas optativas, indicadas pelo orientador;  

A unidade de crédito é constituída por 15 horas de atividades teóricas ou 30 horas de 

ão do curso é de 24 (vinte e quatro) meses. 
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