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EEssttrruuttuurraa  CCuurrrriiccuullaarr  

O PPG-PCT está organizado por semestre letivo e as disciplinas são comuns aos cursos de mestrado e de 

doutorado. No primeiro semestre é oferecido um conjunto comum de 3 disciplinas básicas e obrigatórias e no 

segundo semestre, a disciplina de metodologia de pesquisa. No terceiro semestre e no quarto semestre os 
alunos devem realizar disciplinas eletivas voltadas ao interesse de seu trabalho de pesquisa. Os alunos são 

estimulados a participar do Programa de Estágio Docente (PED), para obter experiência em docência. 

PPrroocceessssoo  ddee  SSeelleeççããoo  

O Processo de Seleção é realizado anualmente. A maioria dos alunos do Programa recebe bolsa de estudo do 

CNPq, CAPES e pode solicitar bolsa FAPESP; estudantes de outros países latino-americanos podem recorrer à 

bolsa de estudos PEC-PG/CAPES. O Edital do Processo de Seleção está aberto de agosto a outubro de cada 
ano para ingresso no ano seguinte. Ele traz informações sobre as fases do processo de seleção (análise do plano 

de trabalho e do projeto de pesquisa, entrevista e prova escrita e os pesos destas), o sistema de classificação, o 

calendário, uma lista dos temas de interesse do PPG-PCT e do DPCT para pesquisa, ensino e orientação, assim 

como as referências bibliográficas para orientar os candidatos para a realização da prova escrita.  

Aceita-se que os documentos para o processo de seleção, a prova escrita e a entrevista sejam em português, 

espanhol ou inglês. 

O Edital pode ser acessado no site do IG.  

DDaattaass  IImmppoorrttaanntteess  

Inscrições: até o final de outubro de cada ano 

Processo de seleção: entre novembro e dezembro 

Divulgação dos resultados: 2ª - 3ª semana de dezembro 
Início do curso: março do ano seguinte. 

SSiittee  

Informações e Edital:  http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/politica-cientifica-e-tecnologica/ 

FFaacceebbooookk  

https://www.facebook.com/PGDPCT/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QQuueemm  SSoommooss??  

O Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica (PPG-PCT) teve início em 1988 com o 
mestrado e após sete anos de acúmulo de experiência (em 1995), deu início ao curso de doutorado. Desde sua 

criação até 2015, o PPG-PCT titulou mais de 300 mestres e doutores.  

OOss  ccuurrssooss  ddee  MMeessttrraaddoo  ee  DDoouuttoorraaddoo  eemm  PPoollííttiiccaa  CCiieennttííffiiccaa  ee  TTeeccnnoollóóggiiccaa  rreecceebbeerraamm  nnoottaa  66  nnaass  dduuaass  

úúllttiimmaass  aavvaalliiaaççõõeess  ttrriieennaaiiss  ddaa  CCAAPPEESS..    

O PPG-PCT, além de ser pioneiro no plano nacional, é praticamente o único programa de Pós-Graduação que 

está enraizado em uma estrutura institucional dedicada: o DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  PPoollííttiiccaa  CCiieennttííffiiccaa  ee  

TTeeccnnoollóóggiiccaa  ((DDPPCCTT))..  

O Programa busca enfrentar a complexidade inerente às perguntas teórico-conceituais por meio da articulação 

de métodos, perspectivas de análises e teorias provenientes de várias disciplinas. Tais desafios se refletem na 

proposta temática e na composição do corpo docente, com titulação em diferentes áreas o conhecimento (ver 

lista dos professores permanentes e colaboradores no site do Programa).  

O PPG-PCT tem como objetivo a capacitação de profissionais de diferentes áreas para desempenhar aattiivviiddaaddeess  

ddee  ppeessqquuiissaa,,  ggeessttããoo,,  ffoorrmmaaççããoo  ee  eexxeeccuuççããoo  ddee  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ee  pprriivvaaddaass  nnoo  ccaammppoo  ddoo  

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  cciieennttííffiiccoo  ee  tteeccnnoollóóggiiccoo  ee  ddaa  iinnoovvaaççããoo - tanto professores e pesquisadores de universidades 

e outras instituições de ensino e pesquisa; pesquisadores e administradores de instituições públicas de gestão e 

fomento em C&T; gestores privados que executam esforços de P&D e inovação e fomento em C&T, e gestores que 

executam esforços de pesquisa e inovação em empresas e do terceiro sector.  

http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/politica-cientifica-e-tecnologica/

