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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 05,  

DE 07 DE JULHO DE 2020. 

 

Estabelece os critérios para conversão de horas em créditos 

 

 

 

 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

MORFOFUNCIONAIS DA UFSJ, no uso de suas atribuições regulamentares, 

 

 

Art. 1º- A participação do(a) mestrando(a) do PPGCM em palestras e/ou cursos realizados por 

eventos científicos, assim como sua participação em outros projetos e/ou programas de pesquisa ou 

extensão poderá ser utilizada para obtenção de créditos.  

 

Art. 2º- A cada 15h de participação nos eventos científicos descrito no Art.1º será contabilizado 1 

(um) crédito. 

 

Art. 3º- A cada  projeto e/ou programa de pesquisa ou extensão que o aluno comprovar participação, 

descrito no Art. 1º, será contabilizado 1 (um) crédito. 

 

§ 1o- Os créditos obtidos nesse processo poderão ser utilizados para integralização até o limite de 03 

(três) créditos para participação em palestras e/ou cursos e/ou eventos científicos e até  o limite de 02 

(dois) créditos de participação em projetos e/ou programas durante os 24 meses de mestrado.  

 

Art. 4º - O pedido de conversão de horas em créditos deverá ser submetido ao Colegiado do PPGCM 

por meio do formulário de requerimento (anexo 1). 

 

§ 1º- O Colegiado tem autonomia para deliberar a favor ou não do pedido de conversão.  

§ 2º- Os documentos comprobatórios deverão ser anexados juntamente com o formulário para a 

solicitação. 

 

 

 

 

 

Profª. Érika Lorena Fonseca Costa de Alvarenga 

Coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação  
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ANEXO 1  
FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DE HORAS EM CRÉDITOS 

 

 

 
Eu _______________________________________________________________ , aluno(a) regular 

no Programa de Pós-Graduação em Ciências Morfofuncionais (PPGCM) da Universidade Federal de 

São João del-Rei, portador da matrícula n.º ________________, e-mail __________________, 

venho requerer  a conversão de horas em créditos das seguintes atividades realizadas, de acordo 

com a IN 05: 

Neste caso, liste os cursos e/ou atividades com a carga horária: 

Atividades Carga horária 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Máximo de 3 créditos para cursos/eventos científicos e 2 créditos para projeto/programa. Total máximo de 5 

créditos. 

 

Anexos obrigatórios: Documentos de comprovação (diplomas, certificados, etc) com carga horária. 

 

 

São João del-Rei, _____ de _________ de 20____. 

 

 
ASSINATURA DO ALUNO: ………………………………………………………………………….. 
 

______________________________________________________________________________ 

 

COMPROVANTE 

 

O aluno (a) ____________________________________________________________ protocolou 

o requerimento de aproveitamento de crédito.  

São João del-Rei, ____ de _________ de 20____. 

 

Nome legível do secretário.................................................................................................................. 

 

Assinatura do secretário...................................................................................................................... 


