
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS (máximo 12 créditos)

A solicitação de aproveitamento de créditos deverá ser feita pelo(a) estudante, com aprovação do(a)
orientador(a),  à  Comissão  Coordenadora,  através  de  ofício -  com  assinaturas  do(a)  estudante  e
orientador(a).

Veja modelo:

--

À Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Entomologia
Universidade Federal de Viçosa 

Solicito  o  aproveitamento  da(s)  disciplina(s)  XXXXXX,  cursada(s)  no  XXXXXXX.  A disciplina
integraliza XX créditos e houve aprovação com conceito/nota XXX.

O meu orientador, Professor XXXXXXX, está ciente e de acordo com o aproveitamento dos créditos
acima referidos.

Ass: ___________________________________
Nome, Matrícula

Ass: ____________________________________
Orientador

--

Além  do  ofício,  apresentar  o  plano  de  estudo,  histórico  escolar,  programas  analíticos  das
disciplinas  em  questão  e  Formulário  Aproveitamento/Transferência  de  créditos
(https://www.ppg.ufv.br/?page_id=258).

Os documentos em destaque devem ser encaminhados no formato pdf para o e-mail ent@ufv.br.

Para mais informações veja:

CAPÍTULO  XII  do  Regimento  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu
(https://www.soc.ufv.br/wpcontent/uploads/Resolu%c3%a7%c3%a3o-13-2020-Regimento-de-P
%c3%b3sGradu%c3%a7%c3%a3o-mrf.pdf)

DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS

Art. 52 - Poderão ser aproveitados créditos de disciplinas cursadas na UFV ou em outra instituição de
ensino, a critério da Comissão Coordenadora, até 50% (cinquenta por cento) do número exigido no
Art. 33 deste Regimento, exceto nos casos que o estudante reingressar no mesmo programa, no mesmo
nível.
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§ 1º - Não poderão ser aproveitados créditos obtidos em disciplinas específicas de cursos de Pós-
Graduação Lato sensu.
§ 2º - Apenas as disciplinas com notas iguais ou superiores a 75,0 (setenta e cinco inteiros) ou com
conceito  equivalente  poderão  ser  aproveitadas  para  o  cômputo  do  número  mínimo  de  créditos
exigidos.
§ 3º - Não existirá limite máximo para aproveitamento de créditos, em disciplinas cursadas na UFV,
dentro do mesmo programa, no mesmo nível.
§ 4º - Os créditos obtidos em disciplinas cursadas na UFV serão transcritos no histórico escolar e
entrarão no cômputo do coeficiente de rendimento acadêmico.

Art. 53 - O pedido de aproveitamento de créditos obtidos em outras instituições deverá ser instruído
com o plano de estudo, histórico escolar e programas analíticos das disciplinas em questão.

§  1º  -  Caberá  à  Comissão Coordenadora  do programa determinar  a  equivalência  de  disciplinas
cursadas em outras instituições com as da UFV, para efeito de contagem de créditos.
§  2º  -  A  coordenação  do  programa  poderá  solicitar  parecer  do  departamento  competente  para
subsidiar a decisão acerca da equivalência de disciplinas. 
§ 3º - Caso não haja equivalência, competirá à Comissão Coordenadora do programa decidir sobre a
relevância da solicitação e estipular o número de créditos a serem aproveitados.
§ 4º  -  Serão registradas  no histórico  escolar,  no espaço destinado a "observações",  as  seguintes
anotações:
I - total de créditos transferidos;
II - nome e nível do programa a que se referem os créditos;
III - nome da instituição em que foram obtidos os créditos; e
IV - referência à aprovação em "Exame de Língua Estrangeira", se for o caso.


