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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 67/2021/PRPG/UFG

Processo nº 23070.056784/2021-35

Goiânia, 22 de outubro de 2021.

Correspondência entre créditos cursados em Programas de Pós-Graduação stricto sensu na
Universidade Federal de Goiás e o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos

 

Considerando a crescente internacionalização desta universidade e a possibilidade de
cooperação e intercâmbio com países da Europa para a formação de mestres e doutores, a Pró-Reitoria
de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás apresenta à comunidade acadêmica esclarecimento
de u�lidade pública. 

Foi desenvolvida regra com a finalidade de padronizar a conversão dos créditos em
a�vidades de ensino de pós-graduação stricto sensu na Universidade Federal (UFG) e o Sistema Europeu
de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS). Considerando a ausência de um sistema de créditos
nacional e unificado, foi aplicado nesta universidade a heurís�ca descrita a seguir.

De acordo com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da
UFG (Resolução CEPEC nº 1403/2016), o crédito equivale a 16 horas de a�vidades em disciplinas ou a 48
horas de a�vidades complementares.

Os limites mínimos do número de créditos em disciplinas necessários à integralização dos
Programas de Pós-Graduação da UFG são de 16 créditos para o Mestrado e 24 créditos para o Doutorado.
Consideramos que, para cada uma hora de a�vidades em disciplinas, em média, os discentes realizam
quatro horas de a�vidades extraclasse.

São atribuídos 16 e 24 créditos, respec�vamente,  à defesa e aprovação do trabalho final
para o Mestrado e o Doutorado, que não são contabilizados no número de créditos para efeito de
integralização do mínimo obrigatório exigido. O crédito nesse contexto é compreendido como
correspondente a 48 horas de a�vidades complementares.

Considerando o crédito ECTS médio equivalente a 28 horas (Manual de usuário ECTS,
disponível em <h�ps://op.europa.eu/en/publica�on-detail/-/publica�on/da7467e6-8450-11e5-b8b7-
01aa75ed71a1>, es�mamos a equivalência com o crédito da UFG por meio da seguinte fórmula:

 

1 crédito UFG = WL / (28 x (C + D)) créditos ECTS

onde:

WL = 16 x 4 x C + 48 x D é a carga de trabalho;

C é a quan�dade de créditos da UFG associado às disciplinas e a�vidades (16 para o Mestrado e 24
para o Doutorado) e;

D é a quan�dade de créditos da UFG associados à defesa e aprovação do trabalho final (16 para o
Mestrado e 24 para o Doutorado).

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/85/o/Regulamento_GERAL_PGs-Resolucao_CEPEC_2016_1403.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1
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Desse modo, empregando ao Mestrado a fórmula descrita, calculamos uma carga de
trabalho de 1792 horas. Esse valor, conver�do, equivale a 64 ECTS. Dividindo esse resultado pelo total de
créditos da UFG (32 créditos, equivalentes a 16 créditos associado às disciplinas e a�vidades e 16
associados à defesa e aprovação do trabalho final), encontramos a seguinte equivalência de créditos: 1
crédito da UFG = 2 créditos ECTS.

 

Goiânia, 22 de outubro de 2021

 

Laerte Guimarães Ferreira Jr
Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFG

 

Documento assinado eletronicamente por Laerte Guimarães Ferreira Júnior, Pró-Reitor, em
03/11/2021, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2436243 e
o código CRC 77B761C4.
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