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Olá, eu sou a Maria... 

Quando entrei no Programa de Pós-Graduação 

em Serviço Social e Políticas Sociais (PPGSSPS) da 

UNIFESP, Campus Baixada Santista, eu tinha um 

monte de dúvidas e angústias, portanto, sei como 

é difícil este começo! Neste manual, gostaria de 

compartilhar algumas dessas incertezas, para 

tornarmos este início menos penoso.  

Vamos lá? 

Bem vindo, 

mestrand@!! 
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BOAS VINDAS! 

 

Como dito pela nossa mestranda veterana, a Maria, seja muito bem 

vindo/a ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas 

Sociais (PPGSSPS) da UNIFESP, Campus Baixada Santista. Talvez você ainda 

não tenha dimensão da sua conquista, mas é importante saber que para 

cada aluno aprovado, em média, outros cinco candidatos ficam à espera, 

portanto, receba os nossos PARABÉNS! 

Esta nova fase de sua vida exigirá de você uma intensa vivência 

acadêmica, além de muitas horas de estudo e pesquisa. Você terá de ser 

organizado e disciplinado para superar o cansaço físico e mental, mas não 

se preocupe, pois o seu orientador/a caminhará ao seu lado durante estes 

dois anos, auxiliando-o.  

Esperamos que este guia auxilie você nos primeiros passos do 

Programa que escolheu para cursar, lembrando que, na dúvida (ou 

angústia) você poderá sempre perguntar, pedir auxílio ou dialogar, pois 

uma das ferramentas mais importantes para o sucesso da sua vida 

profissional e acadêmica, que ora se inicia, é o compartilhamento de 

ideias e a vontade de fazer juntos.  

Vamos lá? Bons estudos! 
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PRIMEIROS PASSOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciência Maria, tudo ao seu tempo... Sua saga se inicia agora! 

A primeira importante providência, que pode parecer boba, é iniciar 

desde já o seu planejamento para os próximos dois anos. Parece que não, 

mas o tempo é muito curto e exige clareza nos passos a serem seguidos. 

Você deve traçar, junto a seu/sua orientador/a, as suas estratégias 

preliminares de realização de disciplinas obrigatórias e optativas, de modo 

a compatibilizá-las com o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. 

Também não se esqueça de planejar a realização de suas atividades 

complementares e a apresentação de proficiência em língua estrangeira, 

que pode ser feita até a qualificação (temos uma prova de suficiência 

PASSEI ???!!! 

E AGORA 

???!!! 
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elaborada pelo próprio corpo docente, oferecida uma vez ao ano. Não se 

esqueça dela, pois pode ajudar!). Esteja atento/a! 

  A primeira etapa é a matrícula. A secretaria do Programa enviará a 

você um link de acesso para a pré-matrícula online. Lembre-se de ter uma 

impressora ligada e testada por perto, com pelo menos 10 folhas de sulfite. 

No momento em que for convocado/a para fazer a matrícula, leve as 

folhas impressas consigo. 

Não se esqueça de manter os seus dados sempre atualizados, 

principalmente e-mail e telefone celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual do Mestrando 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais (PPGSSPS) 
 
 
 

PPGSSPS-UNIFESP Página 8 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA 

 

Na página oficial do PPGSSPS na Internet é possível obter uma série 

de informações sobre o Programa, a exemplo do cronograma de aulas, 

corpo docente, catálogo de disciplinas, linhas de pesquisa, requerimentos 

e documentos necessários ao bom andamento do Programa. Vejamos! 

 

 

 

Acesse:  

http://www.unifesp.br/campus/san7/ppgssps-inicio 

 

http://www.unifesp.br/campus/san7/ppgssps-inicio
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MESTRADO ACADÊMICO: VAMOS CONHECÊ-LO MELHOR? 

 

 

 

Maria, você só faz boas perguntas, não tenha vergonha moça! Tem 

muita gente que tem esta mesma dúvida, sabia? Basicamente existem dois 

tipos de mestrado: o acadêmico e o profissional. Vamos saber a diferença 

entre eles (CAPES, 2018)? 

O Mestrado Acadêmico (MA) é voltado para o desenvolvimento da 

pesquisa e da investigação científica e tem como objetivo a formação de 

cientistas e de corpo docente de nível superior. 

Já o Mestrado Profissional (MP) é voltado para a capacitação de 

profissionais nas diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de 

técnicas, processos, ou temáticas que atendam a alguma demanda do 

mercado de trabalho. 

 

Estava com vergonha de 

perguntar, mas... 

O que é um mestrado 

acadêmico mesmo? 
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LOCAIS DE ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é uma questão boa e importante! 

Em Santos, você poderá participar de aulas, palestras, colóquios, 

eventos, bem como receber orientações teóricas, técnicas ou 

administrativas em uma das cinco unidades abaixo. Ainda assim, vale 

salientar que as atividades acadêmicas, normalmente, são desenvolvidas 

no Edifício I (Central): 

1. Unidade I: Av. Ana Costa, 95 - Vila Mathias 

2. Edifício I (Central): Rua Silva Jardim, 136 - Vila Mathias  

3. Edifício II: Rua Carvalho de Mendonça, 144 - Vila Belmiro 

4. Edifício III: Rua Epitácio Pessoa, 741 - Ponta da Praia 

5. Edifício IV: Rua Maria Máximo, 168 - Ponta da Praia 

Onde vou estudar? 

Tem UNIFESP por 

todos os lados!! 
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Mapa aproximado das Unidades da UNIFESP na Baixada Santista 
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BOLSA DE ESTUDOS: QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS PARA CONSEGUIR? 

 

 

  

Claro Maria! Este assunto é muito importante, não? Caso o Programa 

receba alguma bolsa de estudos esta será distribuída aos mestrandos/as 

seguindo rigorosamente os critérios abaixo. Para perceber a bolsa, o/a 

mestrando/a deverá possuir conta no Banco do Brasil. 

a) Ordem de classificação em processo seletivo; 

b) Demanda social; 

c) Não acumular outra bolsa de estudos; 

d) Mestrando/a sem vínculo empregatício remunerado ou com 

vínculo de docência não superior a 8 (oito) horas semanais; 

e) Uma bolsa por orientador. 

É importante salientar que o próprio discente poderá buscar uma 

bolsa em uma agência de fomento a pesquisa, a exemplo da FAPESP. 

Seu/sua orientador/a pode ajuda-lo/la nisso! 

 

Explica melhor 

aquela parte da 

bolsa de estudos, 

por favor? 
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DISCIPLINAS E OUTRAS ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu curso foi planejado para durar 

até 2 ANOS. Neste período, você terá 

uma série de atividades semanais, no 

período diurno ou noturno, dentro e fora 

da Universidade. Não fique apreensiva, 

pois estamos aqui para ajudar você. 

Vamos lá! 

AI... 

AI... 

Disciplinas... 

...Integralização de curso 

... Atividade 

complementares 

... proficiência... 

qualificação... 
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O mestrando deverá cursar no mínimo 6 disciplinas ao longo dos 2 anos do 

Programa (4 obrigatórias e 2 eletivas). Deverá também realizar outras 

atividades complementares, integralizando 4 créditos. A dissertação 

equivale a 10 créditos. A integralização mínima de 36 créditos é 

esquematizada abaixo (cada crédito equivale a 15 horas de atividades): 

 

 

 

 

3 obrigatórias 
(4 créditos e 60h cada) 

Política Social e 
Serviço Social 

Trabalho e 
Ontologia do Ser 

Social 

Pesquisa em 
Ciências Sociais 

1 obrigatória,  
por linha de pesquisa 

(4 créditos e 60h) 

LINHA 1:  
Fundamentos 

do Serviço 
Social 

LINHA 2:  
Trabalho, 
Classes e 

Movimentos 
Sociais 

2 eletivas 
(3 créditos e 45h cada) 

21 disciplinas 
possíveis, 

determinadas 
previamente 
pelo corpo 

docente para 
o respectivo 

semestre 

22 4 10 36 

Disciplinas Atividade 

complementar 

Dissertação 
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Disciplinas eletivas (ou optativas) 

 

A oferta de disciplinas eletivas depende de uma série de fatores, 

dentre eles a disponibilidade dos docentes, considerando a atuação na 

graduação e na pós. Também é possível reaproveitar como eletiva a 

disciplina obrigatória de linha de pesquisa diferente da sua, caso seja de 

seu interesse. Outra possibilidade é reaproveitar uma disciplina cursada em 

outro Programa ou Universidade. Para isto, é necessário preencher um 

requerimento online, disponível na página do Programa, e juntar um 

comprovante de integralização de créditos, onde conste a nota, a 

frequência, a menção e a ementa da disciplina cursada. 

 

Inscrição em disciplinas 

 

O regime de disciplinas do PPGSSPS é semestral. Logo, é necessário realizar 

a matrícula e apontar as disciplinas que deseja cursar a cada seis meses.  

 

Cancelamento de disciplinas 

 

Caso o/a discente queira cancelar uma disciplina, terá até 1/3 da carga 

horária para realizar o pedido. Este período corresponde a 20 horas de uma 

disciplina obrigatória de 60 horas (média de 4 aulas, considerando uma duração 

de 5 horas cada aula) e de 15 horas em uma disciplina eletiva (média de 3 aulas, 

considerando uma duração entre 4 e 5 horas cada aula). A disciplina cancelada 

não constará no histórico e não precisará ser cursada novamente. 
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Trancamento de disciplinas 

 

Caso o/a discente ultrapasse o prazo de 1/3 da carga horária para realizar 

o pedido, somente poderá solicitar o trancamento. O/a discente deve ter em 

mente que o trancamento obriga a retomada da disciplina em outro momento, 

mesmo que ela seja eletiva, o que pode gerar uma dificuldade de integralização 

do curso, pois terá de aguardar a próxima oferta desta mesma disciplina. O prazo 

máximo de trancamento é de 12 (doze) meses e não pode ser realizado antes 

do/a discente cursar o primeiro semestre. 

 

 

 

 

Vamos lá Maria, não se preocupe! Experimente organizar as suas disciplinas 

cursadas utilizando o quadro abaixo. Você poderá colocar o nome, o tipo (OBR, 

para obrigatória; OPT, para optativa / eletiva; e ATP, para programada), o 

número de créditos, dentre outros dados. Aproveite!! 

 

Ainda estou perdida... 

Preciso de ajuda para 

organizar o meu 

tempo 
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1º SEMESTRE / AGOSTO A DEZEMBRO 

DISCIPLINA 

TIPO / 

CRED.  
HORÁRIO  

LOCAL / 

SALA 
DOCENTE 

     

     

     

     

     
2º SEMESTRE / JANEIRO A JULHO 

DISCIPLINA 

TIPO / 

CRED.  
HORÁRIO  

LOCAL / 

SALA 
DOCENTE 

     

     

     

     

     
3º SEMESTRE / AGOSTO A DEZEMBRO 

DISCIPLINA 

TIPO / 

CRED.  
HORÁRIO  

LOCAL / 

SALA 
DOCENTE 

     

     

     

     
4º SEMESTRE / JANEIRO A JULHO 

DISCIPLINA 

TIPO / 

CRED.  
HORÁRIO  

LOCAL / 

SALA 
DOCENTE 
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Atividades complementares (AC) 

 

O/a discente pode propor uma série de atividades complementares 

para integralizar os 4 (quatro) créditos necessários à integralização do 

curso. O seu/sua orientador/a é responsável por validar os créditos 

solicitados e poderá auxiliar na compreensão da tabela proposta abaixo. 

Publicações, apresentações em congresso e outras atividades Mestrado 

Artigo em revista Qualis A1  1,5 

Artigo em revista Qualis A2  1,5 

Artigo em revista Qualis B1  1,0 

Artigo em revista Qualis B2  1,0 

Capítulo de livro  1,0 

Projeto de pesquisa  1,0 

Projeto de extensão  1,0 

Trabalho apresentado em congresso ou evento científico, com autoria 1,0 

Grupo de Estudo - Por semestre 0,25 

Participação em o congresso e evento científico, como ouvinte 0,25 

Grupo de Pesquisa - por semestre 0,5 

Representações institucionais (UNIFESP e ABEPSS) p/ semestre, Máx. 1 ano 0,5 

Cursos e outras atividades relacionadas a pós-graduação ou ao Projeto 

de Pesquisa 
0,25 

Programa de Aperfeiçoamento Didático - PAD 1,5 

 

As AC são atividades adicionais, realizadas de modo paralelo às 

demais atividades acadêmicas. Visam incentivar a participação do 

discente em atividades que privilegiem a construção de comportamentos 

sociais, humanos, culturais e profissionais. Logo, uma disciplina (eletiva, 

obrigatória ou programada) não pode ser revalidada como uma AC. 
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TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 

 

 

 

Os/as discentes podem realizar as suas refeições no restaurante 

universitário do Campus Baixada Santista, localizado na Unidade Central. O 

horário de funcionamento é das 11h30 às 14h30 (almoço) e das 18h às 

19h30 (jantar). O custo da refeição neste local, com subsídio, é de R$ 5,50. 

 

Fonte: http://www.unifesp.br/campus/san7/fotos/70-slide-3 

Já estou com fome, 

que horas é a 

merenda? 
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Tem direito ao subsídio escolar de transporte, municipal e 

intermunicipal, o/a mestrando/a que morar em uma das nove cidades da 

região metropolitana da Baixada Santista (Bertioga, Cubatão, Guarujá, 

Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos ou São Vicente) e a 

mais de um quilômetro dos locais de estudo. Também tem direito o/a 

mestrando/a que morar na região metropolitana de São Paulo. 

Transporte rodoviário municipal (moradores de Santos): bastará 

apresentar a declaração original de matrícula, bem como RG, CPF e 

comprovante de residência, em uma das agências oficiais da Viação 

Piracicabana, para confecção do cartão escolar (carimbar mensalmente 

na Secretaria do Programa). A relação de agências está disponível em 

http://www.santosonibus.com.br/cartao-transporte/pontos-de-venda. 

Transporte rodoviário intermunicipal: além da declaração original de 

matrícula, RG, CPF e comprovante de residência, será necessário cadastrar 

previamente o/a mestrando/a no portal da EMTU. Após, é possível gerar a 

carteirinha e efetuar a compra dos passes em postos autorizados. Também 

será necessário o carimbo mensal na Secretaria do Programa. 

 

E o 

transporte? 

http://www.santosonibus.com.br/cartao-transporte/pontos-de-venda
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O SSCD E O NAE: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Tenha calma Maria, nós vamos cuidar de você! 

O/a mestrando/a pode solicitar atendimento em várias 

especialidades médicas através do Serviço de Saúde do Corpo Discente 

(SSCD), criado para receber estudantes de todos os Campi que necessitem 

de atendimento médico especializado e que não sejam cobertos pelos 

serviços de saúde do município no qual o estudante se encontra. São 

atendimentos em odontologia, ginecologia, ortopedia, psiquiatria, 

nefrologia, cirurgia vascular, urologia, dermatologia, otorrinolaringologia e 

endocrinologia, bem como internação clínica e cirúrgica do HU da 

UNIFESP. É importante saber que este serviço não deverá ser procurado sem 

encaminhamento do NAE de cada Campus, que agendará o atendimento 

(fonte: http://www.unifesp.br/reitoria/prae/). 

Não tenho me sentido 

muito bem... que eu 

faço? Onde eu vou? 

Cadê minha mãe? 

http://www.unifesp.br/reitoria/prae/
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Para solicitar o atendimento em outros Campi da UNIFESP é 

necessário ter o número do cartão do SUS. É Importante salientar que, 

quando houver a necessidade de deslocamento por meios próprios, não 

haverá reembolso ou custeamento. 

Ao mestrando/a também é disponibilizado o atendimento local 

através do NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante) do Campus Baixada 

Santista. Neste local é possível você agendar, por e-mail, atendimento 

médico, psicológico, pedagógico, de enfermagem e assistência social: 

a) Atendimento geral do NAE–UNIFESP-BS: nae.bs@unifesp.br. 

Telefones: (13) 3878-3734 / 3775 / 3776 / 3777. Edifício Central – Rua 

Silva Jardim, 136 – Vila Mathias – térreo e 2º andar; 

b) Eliana A. S. Ganam, assistente social: eliana.soares@unifesp.br; 

c) Guilherme Z. Monteiro, médico: guilherme.monteiro@unifesp.br; 

d) Karla Helene M. de Lima, enfermeira: karla.helene@unifesp.br; 

e) Yara de Paula, pedagoga: yara.paula@unifesp.br; 

 

Horário de atendimento local* 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Médico 8h às 12h 14h às 18h 8h às 12h 8h às 12h 8h às 12h 

Enfermeira 

Assistente 

Social 

7h30 às 12h 

13h às 16h30 

7h30 às 12h00 

13h00 às 16h30 

7h30 às 12h00 

13h00 às 16h30 

7h30 às 12h00 

13h00 às 16h30 

7h30 às 12h00 

13h00 às 16h30 

Pedagoga 8h30 às 15h30 8h30 às 15h30 10h30 às 19h30 8h30 às 15h30 8h30 às 15h30 

(*sujeito a alterações) 

mailto:nae.bs@unifesp.br
mailto:eliana.soares@unifesp.br
mailto:guilherme.monteiro@unifesp.br
mailto:karla.helene@unifesp.br
mailto:yara.paula@unifesp.br
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FÉRIAS, TRANCAMENTOS E OUTRAS LICENÇAS LEGAIS 

 

 

 

Compreendemos Maria. As atividades acadêmicas do mestrado são 

muito intensas e cansativas. Vale a pena realizar uma boa distribuição das 

atividades, para que não sobrecarregar um ou outro período de atividade. 

Os períodos de férias acadêmicas, determinadas pelo calendário 

acadêmico do Programa, são os ideais para dar uma pausa nas 

atividades. É importante o discente ter em mente que mesmo o 

trancamento do curso não interrompe a contagem do mestrado, ou seja, os 

prazos de qualificação, defesa, dentre outros, continuam contando. A 

única exceção a essa regra é a licença maternidade, que prorroga o 

prazo pelo período legalmente estabelecido. 

 

 

Férias... 
... folga... 

... morreu 

meu gato... 
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AVALIAÇÃO, PRAZOS E BANCAS 

 

 

Além das avaliações determinadas pelos/as docentes de cada 

disciplina, cuja média deve ser superior a 7,0 (sete) e a frequência, a 75%, 

o/a discente deverá apresentar o seu relatório de qualificação e de defesa 

a uma banca de avaliação. O prazo para apresentar a qualificação é de 

até 15 meses e a defesa, no máximo, um mês antes do prazo de 

encerramento do curso.  

Na página do Programa, em formulários e documentos, está 

disponível um formulário para solicitação das bancas. Este formulário 

alimenta automaticamente uma planilha eletrônica. O/a discente deve 

informar a secretaria sobre a sua finalização em um prazo não inferior a 30 

(trinta) dias, contanto até a data do evento de qualificação ou defesa.  

Como a banca de defesa deve se aprovada por um colegiado da 

PRPGPq, que se reúne na última quinta de cada mês, além dos 30 (trinta) 

dias referidos anteriormente, é necessário considerar pelo menos duas 

semanas para realizar o encaminhamento do pedido de defesa, caso a 

banca esteja programada para ocorrer no final do mês. 

É sério? Eu serei 

avaliado/a?... 
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BANCA DE QUALIFICAÇÃO 

 

 

 

A = Presidente da banca. Será o seu orientador e coordenará os trabalhos, 

no entanto, não é considerado membro, isto é, não vota e não opina. 

B = Membro interno do Programa. Será um dos docentes do PPGSSPS; 

C = Membro externo do Programa. Será um docente de fora do PPGSSPS, 

mas poderá ser docente de um dos Campi da UNIFESP. 

Suplente = Será um docente de fora do PPGSSPS, mas poderá ser docente 

de um dos Campi da UNIFESP. É acionado apenas no caso de ausência de 

um dos membros (inclusive, excepcionalmente, o interno). 

O discente terá até 30 minutos para apresentar o trabalho, em sessão 

pública. Cada membro da banca terá 40 minutos para arguir o discente.  
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BANCA DE DEFESA 

 

 

 

A = Presidente da banca. Será o seu orientador e coordenará os trabalhos, 

no entanto, não é considerado membro, isto é, não vota e não opina; 

B = Membro interno do Programa. Será um dos docentes do PPGSSPS; 

C = Membro externo do Programa. Será um docente de fora do PPGSSPS, 

mas poderá ser docente de um dos Campi da UNIFESP; 

D = Membro externo da UNIFESP. Será um docente de fora da UNIFESP. 

Suplente = Será um docente de fora da UNIFESP. É acionado apenas no 

caso de ausência de um dos membros. 

O discente terá até 50 minutos para apresentar o trabalho, em sessão 

pública. Cada membro da banca terá 30 minutos para arguir o discente. 
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Puxa, quanto prazo, 

já estou toda 

perdida... Dá pra 

resumir não?  
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DESISTÊNCIA E REPOSIÇÃO DE VAGA 

 

 

Você escolheu e foi escolhido/a para estar aqui. Foi o/a melhor 

dentre muitos/as e temos grandes expectativas em você. Estaremos 

prontos para buscar a melhor solução para suas dúvidas, dificuldades e 

anseios. Pode contar conosco!  

No entanto, se ainda persistir o desejo de desistir do curso, faço-o 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, para não ficarmos impossibilitados de 

oportunizar a vaga a outro canditado(a).  

 Lembre-se, ainda, de que não haverá certificação parcial. 

 

 

 

 

Ainda dá pra 

desistir? 
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Esperamos que sim! Podemos concordar em tentar, ao máximo, 

corresponder às expectativas um do outro e tornar este lugar produtivo e 

agradável??  

Vamos nos comunicar e formar uma ótima equipe de estudos e 

produção de conhecimento científico! 

 

 

 

 

 

 

Estou brincando... tenho 

certeza de que serei 

muito feliz aqui durante 

estes dois anos de 

aprendizado mútuo !!! 
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TELEFONES E ENDEREÇOS ÚTEIS 

 

1. SECRETARIA DO PROGRAMA: 

 

Eduardo Rodrigues da Silva  

E-mail: eduardo.silva@unifesp.br. Fone: (13) 3229-0173 

 

 

2. EMERGÊNCIAS 

 

 Acidentes e ocorrências de trânsito: 194 

 Ambulância / Pronto-socorro: 192 

 Bombeiros: 193 

 CET – Emergências de Trânsito: 0800-7719194 

 CVV (Centro de Valorização da Vida): 3234-4111 

 Defesa Civil: 3232-9772 ou 3210-5000 ramal 5539 ou 199 

 Energia Elétrica: 196 ou 0800-102570 

 Farmácias de plantão: 136 

 Guarda Municipal:  3219-8743 

 Policia Civil: 197 

 Polícia Militar: 190 

 Urgência Urbana (Covip – 24h): 3216-2065 

 

 

3. TRANSPORTE 

 

 Andorinha: 3216-1567 

 Breda: 3219-4284 

 Expresso São Paulo: 3219-1585 

 Intersul: 3219-7639 

 Litorânea Transportes Coletivos: 3232-2009 

 Rodoviária: 3219-2194 (Praça dos Andradas, 45 – Centro). 

 São Geraldo: 3219-3137 

 São João Turismo: 3219-5736 

mailto:eduardo.silva@unifesp.br
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 Serviço Municipal de Transportes Coletivos (SMTC): 3222-6468 

 Ultra: 3219-4880 

 Viação Cometa: 3219-1352 

 Viação Piracicabana: 3219-2112 

 

4. DIVERSOS: 

 

 Alfândega: 3201-4100 

 Associação Comercial: 3219-1413 

 Assistência Social: 3213-1499 

 Biblioteca Pública: 3219-6019 

 Bolsa do Café - Museu dos Cafés do Brasil: 3219-5585 

 Cata-Treco (Serviço para recolher grandes volumes): 0800-7708770 

 Informações Turísticas: 0800-173887 

 Monte Serrat – Bondinhos: 3221-5665 

 Ouvidoria Pública Municipal: 0800-112056 

 Prefeitura e Você: 156 

 

 

Referências: 

 

CAPES. Mestrado Profissional: o que é?  disponível em: 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-

profissional-o-que-e. Acessado em 07-05-18; 

 

UNIFESP, São José dos Campos. Atividades Complementares, disponível em: 

http://www.unifesp.br/campus/sjc/documentos-da-secretaria/392-

atividades-complementares.html. Acessado em 07-11-18. 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-profissional-o-que-e
http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao/mestrado-profissional-o-que-e
http://www.unifesp.br/campus/sjc/documentos-da-secretaria/392-atividades-complementares.html
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