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De: Comissão Científica 

Para: Colegiado do PPGExR 

Assunto: Critérios para aproveitamento de créditos 

 

Em reunião da Comissão Científica na data de 10 de junho de 2013, ficou estabelecido os 

seguintes critérios como norteadores do processo de aproveitamento de créditos: 

1. Aproveitamento de disciplinas 

a) As disciplinas cujos créditos serão aproveitados devem ter especificada correspondência 

com disciplina do currículo do Programa.  

b) As ementas das disciplinas cujos créditos serão aproveitados para integralizar os exigidos no 

Doutorado, devem manter uma correspondência mínima de 80% com conteúdos de disciplinas 

oferecidas no PPGExR, não necessitando ser em uma única disciplina. 

c) Pode-se aproveitar até 12 créditos de disciplinas que não atendam à disciplina do currículo 

do Programa, mas que guardem correspondência com as linhas de pesquisa do PPGExR, com a 

área de conhecimento da Extensão Rural e/ou com o projeto de Tese do aluno. 

c) Créditos realizados no PPGExR em período igual ou inferior a 5 anos terão aproveitamento 

automático. Casos que excedam os 5 anos podem ser submetidos à análise por parte da 

Comissão. 

d) O aproveitamento dos créditos das disciplinas de Estudos Individualizados, Seminários 

Avançados e Docência Orientada não dispensam os alunos destas disciplinas no Doutorado. 

e) Disciplinas de outras IFES validadas para fins de aproveitamento pela Comissão Científica 

passam a compor lista pré aprovada semelhantemente aos créditos realizados no PPGExR. 

 

2. Aproveitamento de artigos publicados 

a) Considerar o Art. 19 do regulamento que especifica a integralização de até seis créditos no 

Doutorado por meio de publicações relacionadas às linhas de pesquisa do Programa e 

publicados durante a realização do Curso. Serão aproveitados até dois créditos por publicação, 

conforme avaliação e parecer emitidos pela Comissão Científica. 
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b) A Comissão Científica adotará o QUALIS de origem dos periódicos para pontuar a produção 

a ser aproveitada:  

Qualis/CAPES: A1, A2, B1 – 2 créditos 

Qualis/CAPES: B2, B3, B4, B5 – 1 crédito 

 

3. Livros 

a) Livro completo publicado em editora de universidade federal: 4 créditos 

b) Livro completo publicado em editora de universidade particular, privada ou em editora 

comercial com corpo editorial estabelecido: 2 créditos 

c) Co autoria de livro publicado em editora de universidade federal: 2 créditos 

d) Co autoria de livro publicado em editora de universidade particular, privada ou em editora 

comercial com corpo editorial estabelecido: 1 crédito 

e) Capítulo de livro publicado em editora de universidade federal: 1 crédito 

f) Capítulo de livro publicado em editora de universidade particular, privada ou em editora 

comercial com corpo editorial estabelecido: 1 crédito 

g) Co autoria de capítulo de livro publicado em editora de universidade federal: 1 crédito 

h) Co autoria de capítulo de livro publicado em editora de universidade particular, privada ou 

em editora comercial com corpo editorial estabelecido: 1 crédito 

I) Organizador de coletânea em editora de universidade federal: 2 créditos 

j) Co organizador de coletânea em editora de universidade federal: 2 créditos 

k) Organizador de coletânea em editora de universidade particular, privada ou em editora 

comercial com corpo editorial estabelecido: 1 crédito 

l) Co organizador de coletânea em editora de universidade particular, privada ou em editora 

comercial com corpo editorial estabelecido: 1 crédito 

 

 



DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DERCA 
COORDENADORIA DE MATRÍCULAS E CONTROLE ESCOLAR 
NÚCLEO DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS E DISPENSA DE DISCIPLINAS 
E-MAIL: derca@ufsm.br 
Telefone: (55) 3220 8117  

 

REQUERIMENTO DE DISPENSA OU APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 

NOME DO ALUNO:________________________________________________________________________ 

Nº DA MATRÍCULA DO CURSO ATUAL NA FSM:_________________________________________________ 

NOME DO CURSO:_______________________________ CÓDIGO DO CURSO:________________________ 

E-MAIL DO ALUNO: _______________________________________________________________________ 
  

1- Código da Disciplina: 

 

 

Nome da Disciplina a ser dispensada (UFSM): Não Preencher (DERCA) 

(    ) Deferido      

(    ) Indeferido  

Disciplina utilizada para dispensar:________________________________________________ 
Justificativa: (    ) Carga horária e conteúdo programático equivalente 
                        (    ) Autodidata/Avaliação específica aplicada por Banca Examinadora 
                        (    ) Aproveitamento como DCG. Total de CH: _______h. 
                        (    ) Reingresso no mesmo curso. Aproveitar todas as aprovadas. 
                        (    ) Outra justificativa 
Qual?_________________________________________________________________________ 
Instituição onde foi realizada esta disciplina:_________________________________________ 

Professor responsável pela disciplina dispensada:____________________________________ 

2- Código da Disciplina: 

 

 

Nome da Disciplina a ser dispensada (UFSM): Não Preencher (DERCA) 

(    ) Deferido      

(    ) Indeferido  

Disciplina utilizada para dispensar:________________________________________________ 
Justificativa: (    ) Carga horária e conteúdo programático equivalente 
                        (    ) Autodidata/Avaliação específica aplicada por Banca Examinadora 
                        (    ) Aproveitamento como DCG. Total de CH: _______h. 
                        (    ) Reingresso no mesmo curso. Aproveitar todas as aprovadas. 
                        (    ) Outra justificativa 
Qual?_________________________________________________________________________ 
Instituição onde foi realizada esta disciplina:_________________________________________ 

Professor responsável pela disciplina dispensada:____________________________________ 

3- Código da Disciplina: 

 

 

Nome da Disciplina a ser dispensada (UFSM): Não Preencher (DERCA) 

(    ) Deferido      

(    ) Indeferido  

Disciplina utilizada para dispensar:________________________________________________ 
Justificativa: (    ) Carga horária e conteúdo programático equivalente 
                        (    ) Autodidata/Avaliação específica aplicada por Banca Examinadora 
                        (    ) Aproveitamento como DCG. Total de CH: _______h. 
                        (    ) Reingresso no mesmo curso. Aproveitar todas as aprovadas. 
                        (    ) Outra justificativa 
Qual?_________________________________________________________________________ 
Instituição onde foi realizada esta disciplina:_________________________________________ 

Professor responsável pela disciplina dispensada:____________________________________ 
 

 

OBS.: Após análise da Coordenação, encaminhar ao DERCA o histórico escolar que originou a dispensa. Não é 
necessário enviar programas de disciplinas ao DERCA. 
OBS: Apenas os campos em CINZA devem ser preenchidos pelo aluno solicitante. 
 

Data:_____________________Ass. do aluno:_______________________________________________ 

Ass. do Coordenador:__________________________________________________________________ 

 

mailto:derca@ufsm.br


 

 

                         FORMULÁRIO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS POR PUBLICAÇÕES 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

NOME:       

Código do Curso: 1019 Número de Matrícula: 

1 Sigla Número  

 A P G  1 4 2 3 ARTIGO CIENTÍFICO I(1 crédito) 

Título do Artigo/capítulo de livro: 
 
Periódico/Livro: 
Parecer do Comitê:  

2 Sigla Número  

 A P G  1 4 2 4 ARTIGO CIENTÍFICO II(1 crédito) 

Título do Artigo/capítulo de livro: 
 
Periódico/Livro: 
Parecer do Comitê:  

3 Sigla Número  

 A P G  1 4 2 5 ARTIGO CIENTÍFICO III(1 crédito) 

Título do Artigo/capítulo de livro: 
 
Periódico/Livro: 
Parecer do Comitê:  

4 Sigla Número  

 A P G  1 4 2 6 ARTIGO CIENTÍFICO IV(2 créditos) 

Título do Artigo(s)/capítulo de livro: 
 
Periódico/Livro: 
Parecer do Comitê:  

5 Sigla Número  

 A P G  1 4 2 7 ARTIGO CIENTÍFICO V(2 créditos) 

Título do Artigo(s)/capítulo de livro: 
 
Periódico/Livro: 
Parecer do Comitê:  

6 Sigla Número  

 A P G  1 4 2 8 ARTIGO CIENTÍFICO VI(2 créditos) 

Título do Artigo(s)/capítulo de livro: 
 
Periódico/Livro: 
Parecer do Comitê:  

 

 
 
 

Anexar cópia da 1ª e última pág. do artigo/capítulo e cópia da capa do periódico/livro. Informar ISSN 
 

Assinatura do Aluno Data 
___/______/________ 

Assinatura da Coordenação 


