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REGRAS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS

Número mínimo de créditos obrigatórios
O número mínimo de créditos a serem cursados são:
Mestrado  24 (vinte e quatro)
Doutorado  30 (trinta).

Aproveitamento de créditos
Créditos obtidos em diferentes programas de Mestrado e Doutorado da UFMG ou obtidos fora da UFMG
poderão ser aproveitados, a juízo do Colegiado do curso, até o limite de 50% do número mínimo de créditos
exigidos pelo Programa para integralização.
O Colegiado poderá ainda atribuir créditos a outras atividades acadêmicas até o limite de 25% dos créditos
mínimos exigidos para integralização do Doutorado. Ex: Congressos, Artigos e Estudos Especiais.
Mestrado
24 créditos

Limite 50%
12 créditos

Doutorado
30 créditos

Limite 50%
15 créditos

O Colegiado do PPG SMARH, em reunião 309 de 14/05/2018, decidiu que:
Será feito o aproveitamento de créditos obtidos no próprio PPG-SMARH, desde que dentro do limite de
validade de disciplinas cursadas nos últimos 10 anos e no limite de aproveitamento aceito pelo Sistema
Acadêmico e não mais requererá análise do Colegiado SMARH, ficando com este encargo a Secretaria
SMARH.
1- Os casos de disciplinas cursadas no PPG SMARH devem estar sob número de matrícula distinto do
atual usado pelo aluno (podem ser aproveitadas: isoladas feitas no PPG-SMARH, eletivas do PPGSMARH cursados durante a graduação ou eletivas cursadas no PPG-SMARH durante outra pósgraduação);
2- O aluno deve enviar no formulário (ver abaixo) a solicitação devidamente preenchida (somente com as
disciplinas que se enquadram nas regras acima) e o mesmo tem que ser assinado pelo orientador
A SOLICITAÇÃO ACIMA É FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO SITE DO PPG-SMARH
ATRAVÉS DO LINK: http://smarh.eng.ufmg.br/doconline.php
3- Disciplinas cursados em outros programas da UFMG (não como eletivas) ou em outras instituições de
ensino superior dependem da análise do Colegiado SMARH para o por meio de preenchimento de
formulário (ver abaixo) e requer também a anuência do orientador.
A SOLICITAÇÃO ACIMA É FEITA EXCLUSIVAMENTE PELA APRESENTAÇÃO DA
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA SECRETARIA SMARH.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Escola de Engenharia

Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Avenida Antônio Carlos, 6627 - Bloco 1 – Sala 4619 - 31270 -901 - Belo Horizonte - BRASIL
Tel: 55 (31) 3409-1882
Fax: 55 (31) 3409-1882
posgrad@desa.ufmg.br

www.smarh.eng.ufmg.br

Dados Essenciais
1- Orientador:
O aluno tem que estar com o orientador definido oficialmente ou precisará de autorização do Coordenador
(assinatura);
2- Projeto de Pesquisa:
É desejável e importante que aluno tenha definido o seu tema ou área de Projeto de Pesquisa.
3- Histórico:
Histórico que comprove as disciplinas que cursou (cópia de documento oficial de instituição de ensino).
4- Justificativa: (Só para disciplinas cursadas fora da UFMG)
é necessário incluir uma no pedido de aproveitamento de créditos, informando a importância de cada
disciplina (que se pretende aproveitar) para projeto de pesquisa do aluno.
5- Ementas das disciplinas: (Só para disciplinas cursadas fora da UFMG)
Os Créditos obtidos em instituições de ensino fora da UFMG só serão analisados se forem documentados
com a(s) ementas(s) da(s) disciplinas(s) constante(s) no pedido (cópia de documento oficial de instituição de
ensino).
6- Documento explicativo do sistema de pontuação: (Só para disciplinas cursadas fora da UFMG)
Muitas instituições de ensino usam critérios de pontuação diferente da UFMG, é necessário anexar a
documentação do pedido, se for o caso, documento explicativo do sistema de pontuação usado pela
instituição.
7- Prazo para o pedido: os pedidos de aproveitamento de créditos que precisam ser analisados pelo
Colegiado, tem que ser apresentados com antecedência mínima de 10 dias antes da data da reunião mensal
do Colegiado.

OBSERVAÇÃO:
A ausência de um dos dados acima inviabiliza o pedido de aproveitamento de créditos.
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FORMULÁRIO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS

ALUNO:________________________________________________________________________________________________
MATRÍCULA:_________________________________________________________ DATA:__________________________
ORIENTADOR(A):____________________________________________________

NÃO TENHO ORIENTADOR DEFINIDO

TEMA DO PROJETO DE PESQUISA:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
MESTRADO

DOUTORADO

SÓ DISCIPLINAS DO PPG-SMARH

SÓ DISCIPLINAS FORA DO PPG-SMARH

Em anexo o histórico comprovando as informações abaixo.
Código

Ano/
Sem

Disciplina

Carga
Horária

Créditos

Nota
Final

Conceito
Final

Curso:
Instituição:

Data: ______/______/______
Assinatura do(a) Aluno (a)
PARECER
Deferido
Indeferido

_____ / _____ / _____

_________________________________________________
Assinatura do(a) Orientador(a)

_____ / _____ / _____

_________________________________________________
Assinatura do(a) Coordenador

Deferido
Indeferido

Total de Créditos Deferidos: _______
Deferidos pelo Colegiado SMARH
Deferidos pela Secretaria SMARH

____________________________________________
Secretário do PPG-SMARH

