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A função da universidade pública de buscar excelência acadêmica 
de todos e cada um de seus discentes, de aperfeiçoar seus quadros 
docentes, de capacitar e creditar seus membros para o mercado 
de trabalho, de realizar pesquisas científicas e tecnológicas não é 
contraditória senão complementária com sua responsabilidade pública 
social de atender, prioritariamente, as necessidades de desenvolvimento 
nacional e regional buscando a redistribuição do conhecimento e a 
elevação da qualidade de vida da comunidade em seu conjunto. 

Ana Jaramillo

Universidade Nacional de Lanús
Guia do Estudante de Pós– graduação
Departamento de Desenvolvimento
Produtivo e Tecnológico

Reitora
Dra. Ana Jaramillo

Vice-reitor
Dr. Nerio Neirotti

Departamento de Desenvolvimento
Produtivo e Tecnológico
Dr. Pablo Narvaja

Departamento de Humanidades e Artes
Me Daniel Bozzani

Departamento de Planejamento
e Políticas Públicas
Dr. Francisco Pestanha

Departamento de Saúde Comunitária
Dr. Hugo Spinelli

Secretaria Acadêmica
Lic. Valeria Suarez

Secretaria de Ciência e Técnica
D.I. Heraldo De Rose

Secretaria de Administração
Cont.dor Guillermo Grosskopf

Secretaria de Cooperação e Serviço Público
Prof. Georgina Hernández

Secretaria Geral
Técn. Indalecio González Bergez

Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Dr. Edgardo Guevara

Direção de Pós-graduação
Dr. Aritz Recalde

© Reservados todos os direitos, UNLa 2017.
Direção de Desenho e Comunicação Visual
Diretor Claudio Loiseau / Coordenadora Andrea Michel
Desenhistas Fátima Murphy Pupparo, Luciana Schiavi e Iñaki Bolón García.
Fotografias Cintia Baldo

Universidad Nacional de Lanús (Universidade Federal de Lanús)
29 de Setiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina
Tel. (54 011) 5533 5600 / www.unla.edu.ar



Apresentação
Por intermédio da Guia do Estudante de Pós– graduação, apresentamos
um breve percurso pela oferta curricular da Universidade Nacional
de Lanús. A Universidade e, tal qual o estabelece nosso Estatuto,
“tem como Missão primária contribuir, através da produção e distribuição
de conhecimento e de inovações científico-tecnológicas, ao desenvolvimento 
econômico, social e cultural da região a fim de melhorar sua qualidade 
de vida e fortalecer os valores democráticos no conjunto da sociedade 
articulando o conhecimento universal com os saberes produzidos pela 
nossa comunidade”.

Neste âmbito, a oferta de pós - graduação da UNLa se organiza 
em Seminários, Especializações, Mestrados e Doutorados que 
visam alcançar a missão da universidade produzindo conhecimento 
socialmente relevante com alto nível acadêmico, teórico e científico.

“A oferta acadêmica está organizada em torno aos quatro Departamentos, 
nos quais se inscreve cada carreira. Em cada caso a Guia apresenta,
de forma sistematizada, os objetivos, o Programa de Estudo, o Perfil
do Egresso e os endereços de contato para obter maior informação”. 

A UNLa, breve síntese histórica
A Universidade Nacional de Lanús foi criada pela Lei Nacional
Nº 24496, no dia 7 de junho de 1995. Em setembro desse ano
o Governo Nacional nomeia como Reitora Organizadora
à Dra. Ana Jaramillo. Em dezembro do mesmo ano são transferidos, 
pelas Leis Nacionais Nº 24750 e 24751 os terrenos localizados
na Rua 29 de Septiembre, com uma superfície de 12 hectares, sendo 
um dos espaços verdes mais importantes da região.

Em palavras da reitora Ana María Jaramillo:
“A Universidade de Lanús era um sonho. Agora já é uma realidade. Foi 
construída entre todos e continuamos em sua construção. É um projeto 
coletivo e solidário que pretende cumprir com sua responsabilidade 
social de formar, com excelência, profissionais, intelectuais e técnicos, 
também cidadãos, construindo com a comunidade e pondo todo seu 
esforço em melhorar a qualidade de vida da mesma.”
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Diretora: Dra. Cristinina Ambrosini.

A Carreira iniciou suas atividades no ano 1999.

Título obtido Especialista em Metodologia
da Pesquisa Científica.

A Carreira tem uma duração de um ano e sua modalidade
de curso é a distância.

Objetivos
A Especialização em Metodologia da Pesquisa Científica tem
os seguintes objetivos:
Ampliar os conhecimentos dos estudos de graduação abordando 
aspectos técnicos e disciplinares não aprofundados ou 
contemplados na formação universitária básica.
Caracterizar as instâncias e fases do processo de pesquisa: 
planejamento, formulação, desenho do objeto e desenho dos 
procedimentos.

Manejar relações lógicas indispensáveis para as aplicações 
metodológicas.
Delimitar campos de pesquisa concretos extraindo dados 
relevantes para seu posterior processamento e análise. 
Selecionar e avaliar procedimentos para a condução metódica
do tratamento e interpretação da informação.
Formular e avaliar projetos de pesquisa orientados para
o desenho interdisciplinar.

Programa de Estudos
Módulo Lógica Aplicada à Pesquisa. 
Módulo Fundamentos do Conhecimento Científico.
Módulo Metodologia da Pesquisa.
Módulo Processamento e Análise de Dados.
Avaliação Integradora Final.
Elaborar um Trabalho Final Integrador.

Especialização em Metodologia
da Pesquisa Científica
(modalidade a distância)

Acreditada. Categoria “C”.



Mestrados

Perfil do Egresso
Os egressos da Especialização apresentam um perfil eminentemente 
profissional e estão qualificados para:
Integrar, dirigir e avaliar projetos de pesquisa no âmbito da disciplina 
acorde com sua formação profissional.
Contribuir à formação de recursos humanos em temas metodológicos.
Brindar assessoramento institucional ou a grupos de pesquisa
em questões relativas à elaboração de desenhos e projetos
de investigação.
Fornecer educação básica e/ou específica sobre epistemologia
e metodologia.
Produzir relatórios, artigos e outras formas de transferência 
científica e/ou técnica.

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5686.
mic@unla.edu.ar
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Diretora: Dra. Cristina Ambrosini.

A Carreira iniciou suas atividades no ano 1999.

Título obtido Mestre em Metodologia da Pesquisa Científica.

A Carreira tem uma duração de dois anos e sua modalidade
de curso é a distância.

Objetivos
Um Mestrado em Metodologia da Pesquisa Científica resulta hoje 
devidamente justificado pela crescente necessidade, no âmbito de 
trabalho, de contar com profissionais capazes de serem inseridos 
ativamente no campo da pesquisa científica, seja integrando equipes 
interdisciplinares, seja formulando projetos ou, também, avaliando 
desenhos e programas de trabalho de outras equipes e enriquecendo 
a atividade docente. Para se desempenhar com eficiência neste tipo 
de tarefas é necessário contar com uma capacitação adequada que, 
em geral, no está prevista nas carreiras de graduação. Esta capacitação 
deve incluir a reflexão acerca das características do conhecimento 

científico e também acerca das modalidades de produção do saber
em sua interação com o resto das práticas sociais que conformam 
nosso particular dispositivo histórico.

Programa de Estudos
Epistemologia e Lógica aplicada à Pesquisa.
História da Ciência.
Metodologia da Pesquisa.
Processamento e Análise de Dados.
Administração e Gestão da Pesquisa.
Seminário de Tese.
Elaborar e defender uma Tese.

Perfil do Egresso
O egresso do Mestrado em Metodologia da Pesquisa Científica 
da Universidade Nacional de Lanús possui um perfil solidamente 
acadêmico, e está formado para:
Assessorar a grupos de pesquisa em questões relativas à elaboração 
de desenhos e projetos de investigação.

Acreditada. Categoria “B”.

Mestrado em Metodologia
da Pesquisa Científica
(modalidade a distância)



Doutorados

Integrar ou dirigir projetos de investigação acordes com sua 
formação profissional.
Fornecer educação básica sobre tais questões.
Gerenciar carreiras de graduação e pós-graduação.
Formar parte como Júri de concursos de grau e Defesas de tese
de pós-graduação.
Apresentar marcos teóricos epistemológicos como sustento
para desenvolvimentos metodológicos investigativos e docentes.
Desenhar, executar a avaliar projetos de pesquisas no âmbito
das diferentes disciplinas científicas.
Participar ativamente dos procedimentos da administração e da ciência.
Participar em geral, com argumentos coerentes e fundados, no debate 
contemporâneo acerca da crise científico - social do nosso tempo
em âmbitos acadêmicos e em diversos foros de opinião pública.

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5686.
mic@unla.edu.ar 
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Coordenador Acadêmico: Dr. H. Daniel Dei.

A Carreira iniciou suas atividades no ano 2004.

Título obtido Doutor em Filosofia.

A Carreira tem uma modalidade de curso presencial.

Objetivos
A finalidade da Carreira de Pós-graduação proposta é capacitar para 
a pesquisa e desenvolvimento dos conhecimentos no campo das 
disciplinas filosóficas que impliquem avanços originais relevantes.
O objeto de estudo está constituído pelo conjunto dos conhecimentos 
salientes da história da filosofia, porém, com especial ênfase na 
filosofia prática contemporânea.
O Doutorado em Filosofia visa:
1. Contribuir para a toma de consciência, no ambiente profissional,
da importância que reveste a assunção de perspectivas filosóficas na 
consideração dos atuais problemas socioculturais no nosso país e no mundo.

2. Promover o pensamento crítico e criativo, em profissionais
e na comunidade.
3. Favorecer e destacar os valores da democracia, tornando possível 
propostas fundamentadas acerca das mudanças que deveriam ser 
introduzidas na atual organização política.

Programa de Estudos
A Carreira de Pós-graduação do Doutorado em Filosofia da UNLa 
compreende requisitos diferentes para egressos de carreiras 
universitárias filosóficas e para egressos de outras carreiras:
Os egressos de carreiras universitárias filosóficas tem como 
requisitos obrigatórios:
a) Aprovar um seminário de tese ministrado na UNLa ou algum outro 
que, eventualmente, a Comissão de Doutorado considere equivalente.
b) Aprovar os seminários específicos que determine em cada caso 
a Comissão de Doutorado, de acordo com os antecedentes do 
doutorando, sendo no mínimo dois (2) seminários e no máximo seis 
(6). Em forma obrigatória dois (2) dois seminários específicos devem 
ser cursados na UNLa.
c) Aprovar a tese.

Doutorado
em Filosofia

Acreditada pela CONEAU. Categoria “B”.



No caso de egressos de carreiras universitárias não filosóficas são 
acrescentados, aos requisitos anteriores, as aprovações das seguintes 
matérias:
História da Filosofia Antiga.
História da Filosofia Medieval.
História da Filosofia Moderna.
História da Filosofia Contemporânea.
Língua e Cultura Grega I.
Língua e Cultura Grega II (eletiva).
Latim.
Lógica.
Gnosiologia.
Metafísica.
Ética.
Epistemologia.
Filosofia Política.

Perfil do Egresso
O perfil do egresso do Doutorado em Filosofia compreende
uma sólida formação em pesquisa filosófica e nas teorias próprias
das diversas disciplinas filosóficas. O egresso adquire capacidade
para produzir avanços no conhecimento, o desenvolvimento
e a construção de teorias filosóficas e no amplo campo de aplicação 
delas, também forma uma atitude crítica, flexível e criativa frente
aos problemas que requerem reflexão filosófica.

Informações:

Universidade Nacional de Lanús
29 de Septiembre 3901
(1826) Remedios de Escalada, Lanús
Província de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (54 011) 5533 5600 Ramal 5629.
filosofia@unla.edu.ar
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