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CRÉDITOS EM DISCIPLINASCRÉDITOS EM DISCIPLINASCRÉDITOS EM DISCIPLINASCRÉDITOS EM DISCIPLINAS    
    
O aluno ingressante, no PCM, pode solicitar o aproveitamento e a convalidação de créditos em disciplinas 
cursadas, até os últimos 05 (cinco) anos,  no PCM ou em outro programa, por meio de requerimento próprio. 
 

A solicitação será analisada pelo Conselho Acadêmico, observando o regulamento vigente. 
 
 
 

I. DISCIPLINAS CURSADAS NO PCM:  
O aluno poderá solicitar aproveitamento de créditos de disciplinas já cursadas como aluno não regular ou 
como aluno regular do curso de Mestrado (quando for aluno matriculado no curso de Doutorado). 
 
 

II. DISCIPLINAS CURSADAS EM OUTRO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: 
O aluno poderá requerer a convalidação e o aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas em outro 

programa antes do seu ingresso no PCM ou de disciplina cursada, por recomendação e autorização do 
orientador, durante o curso. 

 

O pedido deverá ser por meio  de requerimento próprio, anexando: 
a) cópia autenticada do histórico escolar/declaração do programa de pós-graduação, em que conste o 
aproveitamento do aluno. 
b) cópia autenticada da(s) ementa(s) disciplina(s) cursada(s) em outro programa. 
c) parecer do orientador. (vide formulário). 
 

Obs.: Uma disciplina cursada em outro Programa pode ser aproveitada em que dá a  equivalência com 
uma disciplina do PCM ou como “ELETIVA”. 
 
 
 
ATENÇÃO:  

1) O aluno deve fazer a solicitação logo no início do curso para evitar transtorno como 
aproveitamento em disciplinas cursadas ou em curso, ocasionando conflito e perda dos 
créditos por duplicarem. 
 

2) Quando se tratar de disciplina cursada em outro programa, durante o curso, o requerimento 
deverá ser submetido à análise do CA logo após a publicação do seu aproveitamento, 
mediante orientações do item II. 

 


