
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

QUINTA DA BOA VISTA S/N. SÃO CRISTÓVÃO. CEP 20940-040 

RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br 

e-mail: ppgas@mn.ufrj.br 

Total de carga horária: 360 horas. 

ATENÇÃO: 

1. O aluno de mestrado tem até o final do primeiro ano para realizar a escolha do orientador. Tão 

logo o aluno tenha escolhido o orientador, deverá informar à secretaria do ppgas, com cópia para 

o orientador. 

2. O cronograma sugerido acima é obrigatório para alunos bolsistas, ou seja, todos que recebem 

bolsas. Caso o aluno não receba bolsa, poderá ou não seguir a sugestão da secretaria. 

3. As inscrições são realizadas pelos alunos no sistema intranet – siga, respeitando os prazos de 

inscrição, alteração e trancamento (ver calendário no site do ppgas). 

4. As disciplinas de pesquisas devem ser feitas de acordo com as iniciais do orientador de cada aluno. 

5. As disciplinas que iniciam com 7 são de nível mestrado e as que iniciam com 8 são de nível 

doutorado. 

6. Até 1/3 (um terço), ou seja, duas disciplinas, poderá ser cursado em outras instituições, ouvido o 

orientador para cada registro em disciplina externa. Ver procedimentos no site. 

7. Cv lattes – é obrigatória a inscrição e manutenção do currículo lattes do(a) aluno(a), com registro 

de sua produção acadêmica e sua condição de bolsista capes, cnpq ou faperj sempre atualizados. 

 

 

  

CRONOGRAMA SUGERIDO 

SEMESTRE DISCIPLINA OBSERVAÇÃO 

1º Semestre 

MNA 701 - 

Teoria 

Antropológica I 

Disciplina 

Obrigatória 

OBS: NÃO SE DEVE 

REPETIR CÓDIGO 

DE DISCIPLINA. 

Disciplina Eletiva 
A escolher com 

orientador ou 

subcoordenador de 

ensino, caso não 

tenha orientador 
Disciplina Eletiva 

2º Semestre 

MNA 702 - 

Teoria 

Antropológica II 

Disciplina 

Obrigatória 

Disciplina Eletiva 
A escolher com 

orientador ou 

subcoordenador de 

ensino, caso não 

tenha orientador 
Disciplina Eletiva 

3º Semestre 

MNA 705 Disciplina de Pesquisa 

MNA 726 Disciplina de Pesquisa 

4º Semestre MNA 708 Disciplina de Manutenção 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
mailto:ppgas@mn.ufrj.br
http://www.cnpq.br/

