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RESOLUÇÃO PPGEDUC/DE/RC-UFG nº 004/2016

Regulamenta  Atividades  Complementares,
Acompanhamento  discente e a  Concessão de
créditos destas atividades para  o  Mestrado  em
Educação do  PPGEDUC/RC/UFG,  revoga  a
Resolução  03/2011  e  atualizada  nos  termos  do
novo Regulamento Geral do Programa, segundo a
Resolução n. 1043

A Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do Mestrado em Educação PPGEDUC/ UFG/RC, no uso de

suas atribuições e considerando o disposto no seu Regulamento, Resolve:

Art.  1º As Atividades Complementares  do PPGEDUC constituem-se  de  ações  obrigatórias,

desenvolvidas ao longo do Curso de Mestrado para integralização do currículo, regidas pelo disposto na

presente Resolução.

Art. 2º O acompanhamento discente será realizado pelas linhas de pesquisa com representação docente

na comissão específica.

Art. 3º Os créditos de Atividades Complementares deste Programa serão requeridos pelo estudante ao

Coordenador do Programa no início de cada semestre curricular e até dois meses antes da data do Exame

de Qualificação, que  encaminhará para avaliação da linha de pesquisa à  qual pertence o aluno e, em

seguida, para aprovação da Coordenadoria do Programa.

Art. 4º A   coordenação   das   Atividades Complementares, acompanhamento discente e concessão de

créditos   será   exercida   por um presidente indicado pela Coordenadoria do PPGEDUC e um membro

de cada linha de pesquisa do PPGEDUC.

Art.  5º  O  (a)  estudante  regular  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  poderá  requerer  o

aproveitamento  de  disciplinas  cursadas  em  outros  programas  e  cursos,  no  Brasil  e  no  exterior,

reconhecidos pela CAPES, inclusive aquelas cursadas anteriormente ao seu ingresso.

§ 1º – Disciplinas eletivas cursadas no PPGEDUC nos últimos 5 anos, antes da matrícula como aluno

efetivo, poderão também ser consideradas como atividades complementares.

§ 2º  –  Considera-se aproveitamento,  para os fins  previstos  nesta  Resolução,  a  aceitação de créditos

relativos a disciplinas cursadas pelo (a) estudante, nas quais obteve aprovação.

§ 3º – O requerimento deverá ser encaminhado à CPG, acompanhado do histórico acadêmico, ementas e

programas  das  disciplinas  cursadas.  No  caso  de  disciplinas  cursadas  em  línguas  estrangeiras  os

documentos devem vir traduzidos para a língua portuguesa.
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§ 4º – É vedado o aproveitamento para atividades complementares as disciplinas utilizadas como crédito

curricular.

Art.  6º As Atividades Complementares deverão ser  planejadas em comum acordo por  orientando e

orientador, definidas pelas linhas de pesquisa a qual o aluno se vincula e encaminhadas pelo orientando

para avaliação e aprovação pela Coordenadoria.

Art. 7º Cada crédito corresponde a dezesseis (16) horas de atividades em disciplinas ou a quarenta e oito

(48) horas de atividades complementares.

Art. 8º Serão atribuídos dezesseis (16) créditos à defesa e aprovação do produto final para o Mestrado, os

quais não têm equivalência em carga horária e não serão computados nos limites definidos no caput do

Art. 29 do Regulamento Geral do Programa.

Parágrafo único – Os créditos a serem atribuídos às atividades complementares devem alcançar até vinte

por cento (20%) do mínimo de créditos definidos pelo Programa de Pós-Graduação em Educação; ou

quatro (4) para Mestrado. 

Art. 9º As atividades complementares compreendem 4 (quatro) créditos. São  consideradas Atividades

Complementares, para fins de atribuição de créditos:

I - Produção Científica

II - Estágio Docência = 0,5 créditos;

III - Defesa = 16  créditos.

Art.  10º -  A pontuação de referência por  atividade específica realizada durante o período  em que o

ingressante estiver matriculado no Curso de Mestrado, com vistas à respectiva integralização de créditos

em Atividades Complementares, obedece ao disposto a seguir:

Atividades Carga

Horária

Nº de

Créditos
Publicação de livro em editora com corpo editorial. 48 h/a 1
Publicação de capítulo em editoras com corpo editorial. 24 h/a 0,5
Publicação de artigo em periódico científico com Qualis em 

Educação

48 h/a 1

Publicação de artigo em periódico científico sem Qualis em 

Educação

24h/a 0,5

Publicação de resenha em periódico científico com Qualis em 

educação

24 h/a 0,5

Publicação de trabalho completo em anais de congresso 

científico nacional e internacional.

24 h/a 0,5

Apresentação de trabalho e Publicação de resumo em anais de 06 h/a 0,125
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congressos científicos. (máximo de 1 (um)  crédito).
Participação em congresso científico sem apresentação de 

trabalho (máximo de 1 (um) crédito).

3 h/a 0,06

Organização de Evento Científico relacionado com a área do 

curso  e  promoção  de  minicursos  em  congressos científicos. 

(máximo de 1 (um) crédito).

3 h/a 0,06

Estágio Docência. (máximo de 1 (um)  crédito). 24 h/a 0,5
Participação em bancas de TCC e Especialização. (máximo de 1 

(um)  crédito). 

06 h/a 0,125

Aproveitamento de Disciplinas Eletivas. (máximo de 2  (duas)  

disciplinas). 

24 h/a 0,5

Participação  em  projeto  de  extensão.  (máximo  de 1 (um) 

crédito).

06 h/a 0,125

Co-Orientação de TCC e /ou Produto Final de Curso de 

Especialização Lato sensu e Iniciação científica. (máximo de (1) 

crédito).

24 h/a 0,5

Participação em Projeto de Pesquisa por semestre. (máximo de 1 

(um) créditos).

12 h/a 0,25

Art. 11 - O Estágio de Docência corresponde no máximo a um crédito em atividade complementar e

está regulamentado em resolução própria.

Art.  12 - Os casos não previstos nestas normas serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa.

Catalão, 03 de Agosto de 2016.

Prof. Dr. Wolney Honório Filho
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFG-Regional Catalão
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