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SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA  

 
O Requerimento de Aproveitamento está previsto no artigo 35, parágrafos 1º ao 8º da 
Resolução CEPEC 1439/2017, que regulamento o funcionamento do programa:  
§ Art. 35. O estudante regular do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), 
nível Mestrado Profissional, poderá requerer o aproveitamento de disciplinas cursadas 
em outros programas e cursos, no Brasil e no exterior, inclusive aquelas cursadas 
anteriormente ao seu ingresso.  
§ 1º Considera-se aproveitamento, para os fins previstos neste Regulamento, a aceitação 
de créditos relativos a disciplinas cursadas pelo(a) estudante, nas quais obteve 
aprovação.  
§ 2º O requerimento deverá ser encaminhado à CPG, acompanhado do histórico 
acadêmico, ementas e programas das disciplinas cursadas.  
§ 3º É vedado o aproveitamento de créditos atribuídos a atividades complementares.  
§ 4º As disciplinas aproveitadas serão registradas no histórico acadêmico com a 
indicação de aproveitamento de disciplina “AD” e o número de créditos 
correspondentes.  
§ 5º Deverão ser registrados no histórico acadêmico do(a) estudante o nome do(s) 
programa(s) e da(s) Instituição de Ensino Superior (IES) no(s) qual(is) cursou a(s) 
disciplina(s) objeto de aproveitamento e a data de homologação pela CPG.  

§ 6º O período máximo compreendido entre a conclusão da disciplina e a solicitação de 
aproveitamento não pode ultrapassar cinco anos.  
§ 7º O número máximo de créditos a ser obtido mediante aproveitamento de disciplinas 
cursadas em outros Programas de Pós-Graduação será de quatro créditos.  
§ 8º O aproveitamento de disciplinas cursadas na Graduação durante a realização do 
Mestrado poderá ocorrer, seguindo normatização em Resolução Específica que dispõe 
sobre a integração entre níveis de formação na UFG. 

 
    Nome do aluno(a):_____________________________________Matrícula:____________ 

 
Disciplina a ser aproveitada: _________________________________________________. 

    Ano em que a disciplina foi cursada: ___________ 
  

Catalão-Go., ___ de ________________ de _________ 

Atenciosamente, 

 
_______________________________ 

Assinatura do aluno (a) 

 
_____________________________ 

Ciente do orientador (a) 
 

Recebido em: _____________ 

 
Parecer da coordenação em ____/____/_____: Deferido (   )                     indeferido (    ) 

 
Assinatura do coordenador: _____________________________________________ 

 
Ciente do interessado:  _________________________________________________ 

 
Bloco C, Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão/GO, CEP 75704-020 
Fone 64 3441-5309. E-mail: ppghmp@gmail.com / site: mestrado_historia.catalao.ufg.br 


