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1o Semestre/ 2016 
Mar Abr Mai 

Disciplinas - Química Avançada + eletiva(s) * 

 

Escolha de 
orientador 

Definição do projeto e Parte Experimental da dissertação

Obs.: A inscrição em disciplinas é obrigatória par

Mesmo os alunos que tenham concluído os créditos

* As disciplinas eletivas serão escolhidas de acordo 
1° Semestre: Os alunos que não tiverem definido o orientador
PPGQ, impreterivelmente até o dia 30 de março (fo
orientadores em ordem de preferência. O aluno 
definido o orientador deverão entregar na Secretaria do PPGQ, 
PPGQ), impreterivelmente até o dia 30 de março. 
Após a escolha do orientador, o aluno deverá definir o tema de sua dissertação 
experimental do projeto assim que o projeto estiver definido.

2° Semestre: Os meses de outubro e novembro serão destinados 
útil de dezembro. Na disciplina, o aluno deverá apresentar o projeto da dissertação e resultados preliminares dos experimentos realizados.

3° Semestre: O aluno deverá realizar, no 3 º sem
realizado na UERJ e sob a supervisão de qualqu
junho. 
4° Semestre: Na disciplina de Seminário de Mestra
deve apresentar a prévia da tese, portanto, a parte experimental já deve estar basicamente concluída.

- Na disciplina de 0ficina de Redação de Artigos o 
 
Obs.: TODAS as dissertações deverão ser defendid

3º Semestre/ 2017 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

  Elaboração de Dissertação 

  Estágio Docente 

Parte Experimental da dissertação
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CRONOGRAMA – MESTRADO – Turma 2016 

2o Semestre
Jun Jul Ago Set 

Disiciplinas – Eletiva(s) * 

  Seminário de Mestrado

Definição do projeto e Parte Experimental da dissertação 

ra cada semestre. Aguarde a divulgação dos horários na home-

os precisam se inscrever em “Elaboração de Dissertação” para n

As disciplinas eletivas serão escolhidas de acordo com o calendário a ser divulgado pelo PPGQ. 
definido o orientador, deverão entregar o formulário de escolha de 

ormulário disponível na home- page do PPGQ). Neste caso, é ob
 não pode indicar um orientador sem ter conversado com ele

entregar na Secretaria do PPGQ, o formulário de aceite de orientação e tema de dissertação

Após a escolha do orientador, o aluno deverá definir o tema de sua dissertação e realizar o levantamento bibli
projeto assim que o projeto estiver definido. 

Os meses de outubro e novembro serão destinados à elaboração do Seminário de Mestrado que serão apresentados a partir do primeiro dia 
o aluno deverá apresentar o projeto da dissertação e resultados preliminares dos experimentos realizados.

mestre, o Estágio Docente (atividade obrigatória) e Elaboração de 
quer professor do PPGQ.  Veja na home-page os formulários 

rado Avançado o aluno deverá apresentar e discutir os seus resu
deve apresentar a prévia da tese, portanto, a parte experimental já deve estar basicamente concluída. 

 aluno deverá preparar o seu artigo, que será submetido para pub

das até o final do mês de fevereiro. 

 4º Semestre/ 2017 
 Jul Ago Set Out Nov

Seminário de 
Mestrado Avançado 

Oficina de Redação 
de Artigos 

 

 

Parte Experimental da dissertação   

 

CEP 20550 - 900 – Rio de Janeiro – RJ. Tel: (21) 2334-0032, e-mail

Semestre/ 2016 
Out Nov Dez 

  

Seminário de Mestrado 

-page do PPGQ.  

a não serem desligados do PPGQ. 

 orientador preenchido, na Secretaria do 
obrigatória a indicação de três possíveis 
e previamente. Os alunos que já tiverem 
dissertação (disponível na home-page do 

liográfico. O aluno deverá iniciar a parte 

elaboração do Seminário de Mestrado que serão apresentados a partir do primeiro dia 
o aluno deverá apresentar o projeto da dissertação e resultados preliminares dos experimentos realizados. 

a) e Elaboração de Dissertação. 0 estágio só pode ser 
 que deverão ser entregues até o final de 

sultados obtidos. Nesta disciplina, o aluno 

publicação no mês de dezembro. 

2018 
Nov Dez Jan Fev Mar 

 Defesa da 
dissertação  

   


