MINTER
Itens

Descrição

Duração do Curso

• 24 meses

Disciplinas

• Total de 26 créditos de disciplinas (390 horas/aula).
• 12 disciplinas (2 créditos cada) presenciais dadas por professores da ESPM na
instituição receptora (quatro em cada um dos três primeiros semestres de curso).
Uma disciplina de 2 créditos de Atividades Complementares.
• Cada disciplina será ministrada de forma concentrada (6ª, sábado e domingo).
• As disciplinas envolvem conteúdos de formação científica e específicas das linhas
de pesquisa de Marketing e Estratégia/Inovação em Gestão Internacional.

Banca de
Qualificação

• Após 12 meses do início do curso.
• Banca com 3 professores (orientador + 1 membro interno ESPM + 1 membro
externo).
• Presencial para o orientador.
• Via videoconferência para membro interno e externo.

Banca de Defesa
Final

• Até 24 meses após o início do curso.
• Banca com 3 professores (orientador + 1 membro interno ESPM + 1 membro
externo).
• Presencial para o orientador e membros da banca.
• Via videoconferência para membros da banca (caso solicitem).
• Possibilidade, caso o discente deseje, de realizar a banca final na ESPM em São
Paulo.

Vagas

• 14 a 20 vagas*

ESPM

•
•
•
•

Registro dos alunos (Matrícula/Grade/Histórico);
Emissão do Diploma de Mestrado (ESPM);
Disciplinas presenciais ministradas na FACIPAN;
Orientações individuais dos alunos para o desenvolvimento da dissertação (via
videoconferência).

* Mínimo de 14 alunos matriculados.

MINTER
Grade curricular e cronograma do curso
Matrícula em agosto de 2019.
Disciplinas

TIPO

SEMESTRE

MÊS

EST/INOV
Form
Cient

1

30 e 31-ago, 01-set

1

Setembro/19

MKT
Form
Cient

1

Outubro/19

1

Novembro/19

MKT
Form
Cient

2

Março/20

2

Abril/20

Estratégia e Inovação Global

EST/INOV

2

Maio/20

Teoria das Organizações em Ambiente Global

EST/INOV

2

Junho/20

Comportamento do Consumidor Internacional

MKT

3

Agosto/20

EST/INOV

3

Setembro/20

3

Outubro/20

Seminários Avançados de Pesquisa

MKT
Form
Cient

3

Novembro/20

Atividade Programada Obrigatória

ATIV

1, 2, 3, 4

Fundamentos Teóricos em Gestão Internacional
Métodos de Pesquisa Qualitativa
Marketing em Agronegócios e Alimentos
Métodos de Pesquisa Quantitativa

Gestão de Marketing
Teoria da Prática da Educação de Nível Superior

Análise Econômica do Investimento Direto
Tópicos Avançados de Marketing

A ordem de oferta das disciplinas poderá sofrer alterações. Em caso de alteração no corpo
docente, poderá haver substituição de disciplina. As datas de início e término das disciplinas estão
sujeitas a confirmação.
Para a obtenção do título de mestre, o aluno necessita cumprir 40 (quarenta) créditos (600 horas/aula),
sendo 26 (vinte e seis) em disciplinas (390 horas/aula) e 14 (quatorze) créditos atribuídos ao trabalho da dissertação
(210 horas/aula). Observa-se que o crédito equivale a 15 horas/aula, em consonância com o “Acordo de Bolonha”.
A estrutura curricular apresenta um núcleo de disciplinas de tratamento metodológico dos temas, disciplinas
relacionadas à didática do ensino superior, bem como disciplinas relacionadas às linhas de pesquisa.
É estipulado o prazo limite de 12 meses contados da data de ingresso ao programa para o aluno depositar
seu Relatório de Qualificação da Dissertação para, dentro de 30 dias da data do depósito, prestar o Exame de
Qualificação. O prazo total recomendado para a conclusão do curso e depósito da Dissertação é de 24 meses. A
sessão de defesa da Dissertação é realizada perante banca examinadora pública, composta por três professores
doutores, sendo dois pertencentes ao PPGA/ESPM e um terceiro externo ao mesmo, geralmente membro de
programa stricto sensu de outra instituição. A composição das bancas examinadoras depende de aprovação da
Coordenação do Programa.

