
 

 
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 
 

CURSO DE MESTRADO 
 

REQUISITOS PARA TITULAÇÃO 

(de acordo com o projeto pedagógico aprovado em 10/02/2021)   

TURMAS INGRESSANTES A PARTIR DE AGOSTO 2021 
 

 

Descrição Sintética da Oferta do Curso 

 
Para obtenção do grau de mestre, faz-se necessário atender aos requisitos 

a seguir apresentados, além dos estabelecidos pelo Regimento do 
Programa.  

 
Cumprir 30 créditos em disciplinas do PPGDESIGN e, opcionalmente, de 

outros programas de pós-graduação afins às Linhas de Pesquisa do 
Programa, sendo: 

 
• 8 créditos cursados nas disciplinas obrigatórias do programa: 

Procedimentos Metodológicos de Pesquisa e Estatística; 
• 4 créditos em disciplina eletiva da linha de pesquisa do aluno 

neste programa e 8 créditos cursados em disciplina eletiva do 

programa ou, opcionalmente, em outro Programa de Pós-
Graduação reconhecido, mediante aprovação do Colegiado do 

Programa. O aluno poderá validar até o limite de 8 créditos cursados 
há no máximo 36 meses como aluno especial neste programa.  

• 4 créditos cursados nas disciplinas: Estudo e Pesquisa de 
Mestrado e Seminário de Desenvolvimento de Dissertação. 

• 2 créditos cursados na disciplina Estágio de Docência na 
Graduação. 

• 4 créditos com a aprovação da Dissertação de Mestrado. 
 

Observação: Em qualquer caso, o máximo de créditos possíveis a validar 
no Curso é limitado a 12. Caso a disciplina cursada fora do programa tenha 

mais de 4 (quatro) créditos, na ocasião da análise somente serão 
aproveitados 4 (quatro) créditos. Se a disciplina cursada tiver número 

menor que 4 (quatro) créditos, o aproveitamento do(s) crédito(s) será(ao) 

limitado(s) ao seu total. Caso se trate da disciplina Estágio de Docência na 
Graduação, o(s) crédito(s) faltante(s) deverá(ão) ser cumprido(s) no 

Programa. 
 

Ter aprovada a dissertação de mestrado: Como requisito final para 
obtenção do título de Mestre pelo PPGDesign, o aluno deverá ter aprovado 

a sua dissertação de mestrado, de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Regimento do Programa. Para o agendamento da defesa o candidato 

deverá comprovar o aceite de, ao menos, um artigo completo para 



 

 
 

periódico científico ou congresso internacional na área. Também deverá 

comprovar a entrega ao orientador dos resultados finais da pesquisa sob 
a forma de um artigo de periódico. 

 
Língua estrangeira: Para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Design – PPGDesign da UDESC será 
exigida, durante o processo seletivo, a comprovação da proficiência no 

idioma inglês. A aplicação deste exame de proficiência será efetuada por 
professores de reconhecida competência na área, especialmente 

designados pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Design, 

com aprovação pelo seu Colegiado. Os demais critérios para os exames de 
proficiência em língua estrangeira estarão detalhados em Resolução 

específica do Programa. 
 

 
 


