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APROVADO NA  13ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPG-PVBA EM 20/08/2015 

 
 
 

NORMAS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EM 
OUTROS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

 
A critério da CPG, disciplinas de pós-graduação cursadas como aluno 

regular ou como aluno especial em outro curso de Pós-Graduação, podem ser 
reconhecidas até o máximo de 30% do total de créditos optativos exigidos para 
a integralização das disciplinas de Mestrado do PPGPVBA, o que equivale a 4 
(quatro) créditos. As disciplinas devem ter sido cursadas no máximo dois anos 
antes da matrícula no curso.  
 
 

1. Documentos a serem apresentados 
 
 Para obter o aproveitamento, o aluno deve preencher o formulário 
“Solicitação de Aproveitamento de Disciplinas/Créditos” disponível na página 
do PPGPVBA. O formulário, juntamente com histórico emitido pelo PPG onde 
as disciplinas foram cursadas, deve ser entregue na secretaria do PPGPVBA.  
O histórico deve ser carimbado e assinado pelo responsável pela emissão e 
deve conter, obrigatoriamente, nome da disciplina, número de créditos, nome 
do professor, semestre cursado e conceito obtido. A ementa da disciplina 
também deve ser anexada ao pedido.  
 O formulário deve conter a ciência e aprovação do orientador do aluno 
quanto ao aproveitamento das disciplinas. 
 
 
 2. Validação dos créditos 
 
 A solicitação de aproveitamento dos créditos cursados fora do 
PPGPVBA será analisada em reunião da CPG. As disciplinas a serem 
aproveitadas devem apresentar temática que tenha relação com os objetivos 
do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal e Bioprocessos 
Associados. 
 Não há restrição quanto ao número de disciplinas ou número de créditos 
das disciplinas cursadas para solicitar o aproveitamento, no entanto, o número 
de horas-aula das disciplinas a serem aproveitadas será convertido em créditos 
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de acordo com a relação “1 crédito – 15 horas-aula”, por disciplina, até o 
máximo de 4 créditos no total. 
 Após aprovação, as disciplinas aproveitadas serão incluídas no histórico 
escolar do aluno, no sistema ProPGweb, pela secretaria do PPGPVBA. Será 
lançado o conceito obtido pelo aluno na disciplina cursada. 
 
 
 


