
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAÍ

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Define  critérios  para  a  validação
de  créditos  em  atividades
complementares  e  contabilização
de  créditos  validados  junto  ao
Programa  de  Pós-Graduação  em
Educação Da Regional Jataí/UFG.

Regulamento para integralização de atividades complementares junto ao

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás,

Regional Jataí.

Capítulo I

Dos critérios para a validação de créditos em atividades complementares

Art. 1º -  Em concordância com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-

Graduação  Stricto Sensu  da Universidade Federal de Goiás, a Resolução CEPEC Nº

1075 e com o Art. 4, parágrafo 4 do regulamento do Programa de Pós-Graduação em

Educação do CAJ, as Atividades Complementares compreendem:

I  -  Participação  em  projetos  e  em  grupos  de  pesquisa  que
fomentem a formação do aluno como pesquisador;

II - Participação em Congressos, Simpósios e similares;

III - Participação em seminários de pesquisa;

IV - Participação em colóquios, oficinas e seminários temáticos;

V - Apresentação de trabalhos em Congressos e similares;
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VI  -  Elaboração  e  publicação  de  textos  para  divulgação  de
pesquisas e estudos;

VII  -  Elaboração  e  publicação  de  artigos  em  revistas
especializadas;

VIII – Traduções;

IX - Elaboração de materiais didáticos (livros, vídeos, softwares
etc.);

X -  Integração/contatos  com grupos  de  pesquisa  e  cursos  de
outras universidades no Brasil e no exterior;

XI  -  Atividades  em  Estágio  de  docência  na  Graduação,
conforme  definido  nas  Normas  Complementares  (Resolução
CEPEC 472/99).

Parágrafo  único –  O somatório  dos  créditos  em atividades  complementares

deverão observar os limites estabelecidos no Anexo I desta resolução.

Art.2º - O aluno  poderá obter o aproveitamento de no máximo uma disciplina

eletiva de quatro créditos a partir de créditos em  atividades complementares, conforme

detalhamento do anexo I.

Parágrafo único – Em concordância com o Regulamento Geral dos Programas

de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de Goiás, Resolução CEPEC

Nº 1075, em seu  Art. 38, cada crédito em atividades complementares corresponde a

quarenta e cinco (45) horas.

Art. 3º - Em concordância com a Resolução CEPEC Nº 1075 e o regulamento

do  PPGE/CAJ  para  serem  validadas  as  atividades  complementares  devem  ter  sido

desenvolvidas obrigatoriamente na vigência da matrícula. 

Art. 4º - A comprovação da carga horária das atividades complementares é de

responsabilidade  do aluno,  que deve documentá-las  para posterior  validação junto  à

Coordenação do Curso.

Art. 5º - Para validação junto à Coordenadoria do PPGE/CAJ, o conteúdo objeto

das Atividades Complementares desenvolvidas, deve, preferencialmente, contemplar a

linha de pesquisa em que o aluno estiver matriculado.
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Capítulo II

Da contabilização dos créditos válidos junto à coordenadoria do PPGE/Regional

Jataí

Art.  6º  - A  contabilização  das  horas  validadas  junto  à  coordenadoria  do

PPGE/CAJ será requerida pelo aluno interessado em formulário específico disponível

na coordenação (anexo II) com anuência do orientador.

Art. 7º  -  Os alunos poderão encaminhar  a solicitação de aproveitamento dos

créditos em atividades complementares a partir do segundo semestre de sua entrada no

programa, até o prazo de  03 meses antes da defesa da dissertação.

Art.  8º  - O  aluno  deverá  encaminhar  juntamente  com  o  formulário  de

requerimento de contabilização de créditos em atividades complementares (anexo II) os

comprovantes das respectivas atividades desenvolvidas.

§1º  O  aluno  deverá  anexar  à  solicitação  (anexo  II)  cópia  reprográfica  do

documento  comprobatório  das  respectivas  atividades  complementares  que  pretende

validar junto à coordenação do curso.

§2º O prazo para entrega da solicitação de incorporação de créditos de atividades

complementares se iniciará, a cada semestre, no primeiro dia letivo, encerrando-se em

data definida no calendário do PPGE/Regional Jataí.

§3º  Será  considerada  documentação  comprobatória  das  atividades

complementares: certificados ou declarações que contenham a respectiva carga horária a

ser  integrada,  assinados  por  representantes  das  instituições  promotoras  e/ou

responsáveis  pelas  respectivas  atividades  ou  comissões  organizadoras  quando  for  o

caso; relatórios de atividades oficialmente reconhecidos pela instituição, assinados pelo

docente  responsável;  publicações  com  informações  bibliográficas  suficientes  para

verificação tais como ISBN, ISSN, DOI, normas da ABNT para citação.

§4º  Para  certificados  que  não  contenham  a  carga  horária  especificada  será

obrigatório anexar cópia do material oficial de divulgação do evento no qual conste a

programação da atividade. 
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§5º O aluno deverá apresentar os originais dos documentos comprobatórios, para

simples conferência do PPGE/CAJ.

§6º À comissão de avaliação dos comprovantes, instituída pela coordenadoria do

PPGE/CAJ reserva-se o direito de verificar as informações constantes nos documentos

comprobatórios apresentados pelo aluno.

Art.  9  –  Para  aproveitamento  de  créditos  de  atividades  complementares

provenientes de artigos em fase de submissão, o alunos deverá protocolar na secretaria

parecer  favorável  do  orientador,  juntamente  com  a  versão  preliminar  do  artigo,

preferencialmente  relacionado  ao  tema  da  pesquisa  objeto  de  sua   dissertação  ou

projeto.

§1º  O  aluno  interessado  deverá  informar  a  coordenação  solicitação  de

aproveitamento de créditos em atividades complementares – produção de artigo (anexo

III) no início do seu segundo semestre no curso,  em tempo hábil de proceder ao ajuste

de matrícula.

§2º a solicitação de aproveitamento de créditos  em atividades complementares –

produção de artigo se dá por meio de protocolo à secretaria  do problema contendo:

anexo III, cópia da versão do artigo e parecer do orientador com sugestões para concluir

o  trabalho  referente  ao  artigo,  de  modo  a  deixá-lo  compatível  com  a  submissão

proposta.

§3º  uma  vez  protocolada  tal  solicitação  o  aluno  se  dedicará  à  execução  e

finalização do trabalho, de acordo com o parecer do orientador.

§4º Para obter o aproveitamento dos créditos correspondentes, o aluno deverá

apresentar  nova versão do artigo, juntamente com novo parecer favorável do orientador

e documento comprobatório da aceitação do artigo ou submissão do mesmo em revista

qualificada nos estratos da CAPES, conforme anexo I, no prazo de 12 meses a partir da

data de abertura do protocolo.

§5º No final do processo, caso não atenda ao estabelecido nessa resolução para

aproveitamento de créditos em atividades complementares e não completando o mínimo

de 12 créditos em disciplinas eletivas, o aluno será desligado do programa. 

Art. 9 - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Coordenadoria do

PPGE/CAJ.
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_________________________________
Prof. Ari Raimann - Coordenador do

Programa de Pós-Graduação em
Educação – Campus Jataí.

ANEXO I

Relação das atividades complementares para efeito de integralização curricular e 
respectivos limites de carga horária.

Atividade complementar
Créditos atribuídos à

atividade
Máximo de

Créditos

I - Participação em projetos e em grupos de pesquisa que 
fomentem a formação do aluno como pesquisador;

0,5 créditos/ano 01 créditos

II - Participação em Congressos, Simpósios, Seminários, Colóquios, Oficinas, seminários temáticos e 
similares; III - Participação em seminários de pesquisa; IV - Participação em colóquios, oficinas e 
seminários temáticos; V - Apresentação de trabalhos em Congressos e similares;

Com apresentação de trabalho completo 0,5 créditos 02 créditos

Sem apresentação de trabalho 0,1 créditos 01 créditos

VI - Elaboração e publicação de textos para divulgação de pesquisas e estudos em Educação;

VII - Elaboração e publicação de artigos em revistas especializadas em Educação;

Publicação em Periódico científico do sistema Qualis/ CAPES
do estrato mínimo B2 em Educação. (artigo aceito)

04 Créditos -

Publicação em Periódico científico do sistema Qualis/ 
CAPES do estrato mínimo B2 em Educação. (artigo 
submetido)

3,5 créditos -

Periódico científico do sistema Qualis/ CAPES ou com qualis 
do extrato B3 ou B4 em Educação.

02 créditos -

Periódico científico do sistema Qualis/ CAPES ou com qualis 
do extrato C em Educação

0,5 créditos 02 crédito

Trabalhos completos em anais de eventos científicos com 
ISBN, tradicionalmente reconhecidos na área de Educação ou 
comunidade de pesquisa que contemple a linha de pesquisa 
em que o aluno esteja matriculado.

0,2 créditos 1créditos

Publicação de livros com um mínimo de 50 páginas e com 
ISBN, referentes ao projeto de pesquisa do aluno, compatível 
no mínimo com L2

02 créditos -

Publicação de capítulos de livros com um mínimo de 10 
páginas, em coletânea com ISBN e que contemple a sua linha 

02 créditos -
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de pesquisa;

VIII – Traduções (publicadas); 0,2  créditos 1créditos

IX - Elaboração de materiais didáticos publicados (livros, vídeos, softwares etc.);

Elaboração de materiais didáticos publicados; 0,5 créditos/volume 2 créditos

X - Integração/contatos com grupos de pesquisa e cursos de 
outras universidades no Brasil e no exterior;

0,5 créditos/ano 1 créditos

XI - Atividades em Estágio de docência na Graduação, 
conforme definido nas Normas Complementares (Resolução 
CEPEC 472/99).

02 créditos/semestre 2 créditos
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ANEXO II

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAÍ

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Requerimento de contabilização e registo de créditos em atividades

complementares (AC)

Eu,____________________________________________________________________  aluno

regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em Educação, nível de Mestrado, sob o

número  de  matrícula____________________  e  orientação  da

professor(a)______________________________________________________________________,

venho solicitar à coordenação do curso a análise dos comprovantes em anexo para contabilização e

registro  de  créditos  em  atividades  complementares  em  conformidade  com  o  exigido  para  a

integralização curricular do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Educação do CAJ.

Jataí, _____de___________de 20___.

_______________________________
Nome e assinatura do aluno(a)

_______________________________
Nome e assinatura do orientador(a)

Parecer da coordenação do curso
Somatório de créditos em atividades complementares validadas (conforme 
regulamento para aproveitamento de atividades complementares). _____________Créditos
(  ) O aluno cumpriu os créditos mínimos exigidos
(  ) O aluno NÃO cumpriu os créditos mínimos exigidos. Faltam _______créditos para cumprir as exigências.

Observações

Visto da Coordenadoria da Pós-Graduação Data____/_____/_______
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ANEXO II

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAÍ

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Requerimento de aproveitamento de créditos de atividades complementares – produção de
artigo.

Eu,____________________________________________________________________  aluno

regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em Educação, nível de Mestrado, sob o

número  de  matrícula____________________  e  orientação  da

professor(a)______________________________________________________________________,

venho solicitar à coordenação do curso aproveitamento de créditos em atividades complementares –

produção  de  artigo,  conforme  disposto  na  resolução para  integralização  de  atividades

complementares do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás,

Regional Jataí. Declaro estar ciente de que o aproveitamento de créditos especificamente para

produção de artigo científico será efetuado somente quando forem apresentados, ao final do

prazo de 12 meses, documento comprobatório da aceitação do artigo ou submissão do mesmo,

fornecido pelo editor(a) do periódico. Declaro ainda estar ciente de todos os procedimentos

previstos na resolução  de integralização de atividades complementares.

Jataí, _____de___________de 20___.

______________________________
Nome e assinatura do aluno(a)

_______________________________
Nome e assinatura do orientador(a)
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