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Título do Minicurso: Pensando numa pós-graduação: condições, requisitos e perspectivas 

Duração:  (    ) 4h    ( X  ) 8h 

Ementa: O minicurso procura abrir o horizonte dos alunos da graduação como forma de prepará-los para os 

desafios logo após a graduação. Concepções da pós-graduação, condições e requisitos. A leitura do edital de 

concurso de pós-graduação e orientações fundamentais. O currículo Lattes, o projeto de pesquisa e a 

organização pessoal. A importância da publicação de resumos, artigos, capítulos e livros e participação em 

atividades acadêmicas. 

 

Objetivos:  

Definir a pós-graduação e sua relevância para o ensino, pesquisa e extensão como pilares do ensino superior 

Conhecer as condições e os requisitos para participar de concursos de pós-graduação;  

Diferenciar a pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

Discutir a importância do currículo Lattes 

 

Justificativa: Os alunos da graduação poucas vezes tem noção do que acontece após a colação do grau. Muitos 

alunos ficam ‘perdidos’, sem rumo, nem perspectiva nem horizontes. Isso resulta do desconhecimento dos 

passos a seguir logo após uma graduação. O egresso da graduação deveria saber antes de terminar o seu curso, 

o que a vida acadêmica e profissional lhe espera para que possa tomar decisões conscientes e responsáveis 

sobre o seu futuro. As universidades (faculdades) não têm tempo para tratar sobre estes assuntos nos seus 

curricula, embora sendo assuntos importantes para o progresso do egresso. Por essa razão se pretende oferecer 

alguns instrumentos para que o graduando e o graduado possa tomar decisões acertadas no futuro. 

 

Metodologia: A metodologia do minicurso consiste na leitura prévia de textos que suscitaram debates. O 

minicurso apresentará vídeos curtos e provocará discussões que servirão para tirar prováveis dúvidas sobre a 

pós-graduação.  



  

Recursos necessários: datashow e caixa de som. 
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