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RESOLUÇÃO NORMATIVA 001/PPGQ/2020  
Aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Química em 03 de junho de 

2020 

 
Dispõe sobre as regras para validação e 
equivalência de créditos em disciplinas no 
Programa de Pós-Graduação em Química da 
UFSC. 

 

 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1. De acordo com o Art. 50 do REGIMENTO GERAL DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM QUÍMICA DA UFSC (Resolução N.º 62/2019/CPG), por ocasião 

do ingresso de alunos no Programa de Pós-Graduação em Química, poderão ser 

validados créditos obtidos em disciplinas de mestrado de cursos de pós-graduação 

stricto sensu credenciados pela CAPES, cursos de pós-graduação estrangeiros e 

cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos pela UFSC. 

 

Art. 2. A validação de disciplinas deverá seguir o que está estabelecido no Art. 50 da 

Resolução N.º 62/2019/CPG (Regimento do PPGQ) e nos artigos 38 e 51 da 

Resolução N° 95/CUn/2017. 

 

Art. 3. Compete ao Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação decidir 

sobre a aceitação de créditos obtidos em outros Cursos de Pós-Graduação. 

 

 

DA SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE CRÉDITOS 

 

Art. 4. As solicitações de validação de créditos deverão ser feitas por meio de 

formulário específico disponibilizado pelo PPGQ. 

 

Art. 5. Para solicitar a validação de disciplinas, o discente interessado deverá 

apresentar na coordenadoria do PPGQ-UFSC os seguintes documentos: 
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(i) histórico escolar em que conste(m) a(s) disciplina(s) cursada(s) para a(s) 

qual(is) se solicita validação, incluindo, obrigatoriamente, carga horária e nota ou 

conceito final obtido. 

 

(ii) plano de ensino da(s) disciplina(s) cursada(s) para a(s) qual(is) se solicita 

validação, em que estejam claramente especificados a ementa e o conteúdo 

programático da(s) disciplina(s). 

 

§1. Não serão aceitas solicitações de validação ou equivalência de 

disciplinas que não tenham sido integralmente concluídas e avaliadas, 

apresentem falhas na documentação requerida, ou que não tenham sido 

devidamente documentadas quanto ao aproveitamento (nota) pela 

instituição/programa de origem. 

 

 

DAS REGRAS PARA VALIDAÇÃO DE CRÉDITOS 

 

Art. 6. Para cada pedido de validação será designado, pelo coordenador do PPGQ, 

um relator, que seja preferencialmente membro do Colegiado Delegado do PPGQ-

UFSC e obrigatoriamente docente permanente do Programa.  

 

§1. O relator deverá emitir um parecer sobre a solicitação de validação no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento da documentação 

inerente ao processo. 

 

§2. O relator deverá emitir justificativa para as disciplinas que tenham a 

validação negada ou parcialmente atendida. 

 

§3. O parecer do relator será apreciado em reunião do Colegiado Delegado, 

que poderá solicitar modificações e apresentação de novo parecer. 

 

Art. 7. Poderão ser aceitos e validados até o máximo de 18 (dezoito) créditos 

cursados em curso stricto sensu e 3 (três) créditos dos cursos de pós-graduação lato 

sensu (Art. 46, §2° e Art. 50, §2° do Regimento) 

 

Art. 8. A avaliação para validação de disciplinas deverá seguir as diretrizes 

especificadas abaixo: 

 

(i) devem ser avaliados a ementa e o programa da disciplina para a qual está 

sendo solicitada a validação. A validação somente será possível para disciplinas que 

contemplem tópicos inerentes à Química ou áreas afins.  
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§1. O número de créditos para validação deverá ser compatível com a carga 

horária da disciplina validada, não ultrapassando 4 (quatro) créditos (Art. 

50, §3° do Regimento). 

 

(ii) A ementa e o conteúdo programático da disciplina em análise deverão ser 

comparados com disciplinas semelhantes ofertadas pelo PPGQ-UFSC, quando 

aplicável. Caso a disciplina em análise possua ao menos três quartos do conteúdo 

programático coincidentes com o de uma disciplina ofertada pelo PPGQ-UFSC, 

deve-se sugerir, além da validação, a equivalência.  

 

§2. A equivalência só deverá ser recomendada se a carga horária da 

disciplina externa for igual ou superior à carga horária da disciplina 

ofertada pelo PPGQ-UFSC.  

 

(iii) Não é permitida a validação de créditos obtidos em estágio de docência 

(Art. 50, §4° do Regimento). 

 

(iv) Não serão validados créditos obtidos em disciplinas sem conteúdo 

programático definido, como a disciplina de Seminários. 

 

(v) As disciplinas de Química Orgânica Avançada, Química Inorgânica 

Avançada, Química Analítica Avançada e Físico-Química Avançada (ou de 

denominações afins) cursadas em outros Programas de Pós-Graduação que não 

atendam aos critérios de equivalência estabelecidos no Art. 8 (ii) somente poderão 

ser validadas como “Tópicos Especiais em Química”, devendo ser computados os 

créditos proporcionais à carga horária da disciplina.  

 

(vi) Não serão validados créditos obtidos em disciplinas com nota inferior a 

7,0 (sete) ou cujo conceito final não tenha sido A, B ou C, mesmo que tenham sido 

cursadas no próprio PPGQ. Para fins de conversão de conceitos em notas, será 

utilizada a tabela de conversão apresentada a seguir. 

 

Tabela de conversão de conceitos em notas. 

CONCEITO NOTA 

A 10,0 

B 8,5 

C 7,5 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9. Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado Delegado do PPGQ-

UFSC. 

 


