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INSTRUÇÃO NORMATIVA PPGADM Nº 1/2022 
 

Estabelece critérios de aproveitamento 

de créditos no PPGADM referentes a 

disciplinas cursadas no PPGADM e em 

outros programas e cursos no Brasil e 

no exterior. 

 

A Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do Programa de Pós-Graduação em 

Administração (PPGADM) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no uso de suas 

atribuições, considerando o previsto no Art. 36 do Regulamento específico PPGADM e 

legislação pertinente, em reunião ordinária realizada em 20 de julho de 2022, 

RESOLVE: 

Estabelecer critérios para o aproveitamento de créditos referentes a disciplinas 

cursadas no próprio PPGADM e em outros programas e cursos, no Brasil e no exterior, 

inclusive aquelas cursadas anteriormente ao seu ingresso, por discentes regulares do 

PPGADM. 

Art. 1º. Considera-se aproveitamento, para os fins previstos nesta instrução normativa, 

a aceitação de créditos relativos a disciplinas cursadas por discentes nas quais obteve 

aprovação, observando os seguintes critérios: 

§1º. O período máximo compreendido entre a conclusão da disciplina e a solicitação 

de aproveitamento não pode ultrapassar cinco anos. 

§2º. O/a estudante ter obtido conceito igual ou superior a “B”, conforme escala 

utilizada pelo Regulamento Geral Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG e Regimento 

Especifico do PPGADM; 

Art. 2º. O número máximo de créditos a ser obtido mediante aproveitamento de 

disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-graduação será de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do total de créditos que devem ser cumpridos no Mestrado ou 

Doutorado. 

Art. 3º. Todas as disciplinas do PPGADM cursadas no mestrado podem ser 

integralizadas no doutorado, desde que os alunos tenham sido aprovados com 
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conceitos A ou B, e cursadas em cinco anos anteriores ao ingresso, conforme previsto 

na Instrução Normativa PPGADM 3/2020. 

Art. 4º. É vedado o aproveitamento de créditos relativos às disciplinas obrigatórias do 

PPGADM não cursadas no programa. Desse modo, serão passíveis de aproveitamento 

somente os créditos relativos às disciplinas eletivas, por serem consideradas de livre 

escolha. 

Art. 5º. É vedado o aproveitamento de créditos atribuídos a atividades 

complementares. 

Art. 6º. O requerimento de aproveitamento de disciplinas cursadas em outros 

Programas de Pós-graduação deverá ser encaminhado à CPG, acompanhado do 

histórico acadêmico, ementas e programas das disciplinas cursadas.  

Art. 7º. O/a professor/a orientador/a deve manifestar anuência nos requerimentos de 

aproveitamento. 

Art. 8º. As disciplinas aproveitadas serão registradas no histórico acadêmico com a 

indicação de aproveitamento de disciplina “AD” e o número de créditos 

correspondentes. 

Art. 9º. Serão registrados no histórico acadêmico do/a 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. 

Art. 10. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGADM. 

 

Goiânia, 20 de julho de 2022. 

 

 

 


