
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ENGENHARIA  

 
RESOLUÇÃO QUE TRATA DO APROVEITAMENTO DE 

DISCIPLINAS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
(PPGEC) 

 
RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 08/2019 
 

Dispõe sobre aproveitamento de disciplinas no Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil, da Unidade Acadêmica Especial 
de Engenharia, da Regional Catalão, da Universidade Federal de 
Goiás.  

 
A Coordenadoria Colegiada do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Engenharia 
Civil (PPGEC), da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional Catalão, da Universidade 
Federal de Goiás, no uso de suas atribuições, objetivando atender ao Regulamento Geral e ao 
Regimento Interno do referido Programa, RESOLVE: 

I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

I.1 De acordo com o Art. 35 do Regulamento do PPGEC, o estudante regular do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) poderá requerer o aproveitamento de disciplinas 
cursadas em outros programas e cursos, no Brasil e no exterior, inclusive aquelas cursadas 
anteriormente ao seu ingresso. 

I.2 De acordo com o § 1º do Art. 35 do Regulamento do PPGEC, considera-se aproveitamento, a 
aceitação de créditos relativos a disciplinas cursadas pelo estudante, nas quais obteve aprovação. 

I.3 De acordo com o § 7º do Art. 35 do Regulamento do PPGEC, o número máximo de créditos a ser 
obtido mediante aproveitamento de disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-graduação 
será de 50% (cinquenta por cento) do total de créditos necessários à integralização curricular do 
PPGEC, que estão detalhados no item I.4 da presente resolução. 

 
I.4 De acordo com o Art. 29 do Regulamento do PPGEC, o discente deve integralizar o mínimo de 24 

créditos em disciplinas, dos quais 12 créditos são relativos às seguintes disciplinas obrigatórias: 
Metodologia da Pesquisa Científica em Engenharia Civil (2 Créditos);Seminários (2 
Créditos);Construção Sustentável (4 Créditos) e Fundamentos da Mecânica dos Sólidos(4 
Créditos).Os 12 créditos restantes são referentes a Disciplinas eletivas. 

II - DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 

II.1.De acordo com o § 2º do Art. 35 do Regulamento do PPGEC, o requerimento para aproveitamento 
de disciplinas deverá ser encaminhado à Comissão de Bolsas e Acompanhamento Discente, 
acompanhado do histórico acadêmico, ementas e programas das disciplinas cursadas. 



 

 
 

II.2. De acordo com o § 4º do Art. 35 do Regulamento do PPGEC, as disciplinas aproveitadas serão 
registradas no histórico acadêmico com a indicação de aproveitamento de disciplina “AD” e o 
número de créditos correspondentes. 

II.3. De acordo com o § 5º do Art. 35 do Regulamento do PPGEC, deverão ser registrados no histórico 
acadêmico do estudante o nome do(s) Programa(s) e da(s) IES no(s) qual(is) cursou a(s) 
disciplina(s) objeto de aproveitamento e a data de homologação pela CPG. 

II.4. De acordo com o § 6º do Art. 35 do Regulamento do PPGEC, o período máximo compreendido 
entre a conclusão da disciplina e a solicitação de aproveitamento não pode ultrapassar cinco anos.   

II.5. O aproveitamento de disciplinas cursadas na Graduação durante a realização do Mestrado poderá 
ocorrer, a fim de se ter a integração entre níveis de formação na UFG como previsto no § 8º do 
Art. 35 do Regulamento do PPGEC. 

II.6. De acordo com o § 9º do Art. 35 do Regulamento do PPGEC, para fins de aproveitamento de 
créditos de disciplinas ofertadas pelo PPGEC deverá haver correspondência de carga horária e 
conteúdos entre as disciplinas.  

II.7. De acordo com o § 10º do Art. 35 do Regulamento do PPGEC, para fins de aproveitamento de 
créditos de disciplinas não ofertadas pelo PPGEC deverá haver justificativa do orientador quanto à 
importância da disciplina ao desenvolvimento da dissertação de Mestrado.  

 

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

III.1. Os casos omissos serão apreciados e recomendados pela Comissão Administrativa e as decisões 
serão referendadas pela Coordenadoria Colegiada de Pós-Graduação (CPG-PPGEC). 

III.2. Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua aprovação pelo Colegiado do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Civil. 

 

 Catalão 28 de junho de 2019. 
 

 
Profa. Dra. Gabriela Rezende Fernandes 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil - PPGEC 
 
  


