
         
 

Instrução Normativa No 1 
 

 

Aproveitamento e Integralização de Créditos 
 

 
a) Dos créditos já realizados 

 

Créditos cursados pelo candidato no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Tecnologia de Materiais - PGETEMA da PUCRS e créditos cursados em outros Programas 

de Pós-Graduação poderão ser aproveitados respeitando o número máximo de 21 (vinte 

e um) créditos para o curso mestrado e 33 (trinta e três) para o curso de doutorado 

(Art. 17 do Regulamento do Programa), como segue: 

 

 Disciplinas cursadas no PGETEMA, num período retroativo de 5 (cinco) anos são 

incluídas no histórico do aluno, dependendo somente de solicitação formal do 

candidato por meio de formulário específico. Disciplinas cursadas há mais de 5 

(cinco) anos poderão também ser aproveitadas, mediante aprovação da Comissão 

Coordenadora e solicitação do candidato por meio de formulário específico 

anexado parecer do orientador.  

 

 Disciplinas cursadas em outros Programas de Pós-Graduação sejam essas de 

especialização, mestrado ou doutorado poderão ser aproveitadas num período 

retroativo de 8 anos, mediante análise da Comissão Coordenadora. Casos 

especiais serão analisados pela Comissão Coordenadora. No caso de 

especialização o máximo de créditos que podem ser aproveitados é 6 (seis). A 

solicitação deverá ser feita por meio de formulário específico e deverá vir 

acompanhada de parecer do orientador do PGETEMA, de ementa, programa e 

titulação do professor responsável e comprovantes de avaliação e aprovação, para 

cada disciplina cujos créditos o interessado deseja aproveitar. 

 

Do Encaminhamento 

 

O pedido de aproveitamento e/ou integralização de créditos é feito pelo candidato 

à Secretaria do PGETEMA, por meio do Formulário de Solicitação de Aproveitamento e/ou 

Integralização de Créditos preferencialmente por ocasião de sua primeira matrícula no 

Programa. A Secretaria do PGETEMA conferirá se todos os documentos necessários foram 

encaminhados e se o pedido está coerente com os históricos apresentados. Tendo todos 

os documentos necessários, a Secretaria do PGETEMA encaminha a solicitação para 

análise e deliberação da Comissão Coordenadora num prazo máximo de 30 (trinta dias). 

Uma vez aprovado o pedido, a Secretaria faz constar nos registros do aluno. Quando no 

caso de aproveitamento de créditos de disciplinas de especialização cursadas na PUCRS e 

de disciplinas cursadas na condição de aluno especial em curso de mestrado ou 

doutorado em Programa de Pós-Graduação da PUCRS, a secretaria informa ao Setor 

Financeiro para que se proceda à redução de parcelas, conforme especificado no Manual 

de Procedimentos da PRPPG (item 4.4).  

 

 

b) Dos créditos a serem realizados durante o curso em outros Programas de 

Pós-Graduação 

 

 Disciplinas cursadas durante o curso em outros Programas de Pós-Graduação, 

sejam essas de mestrado ou doutorado, poderão ser aproveitadas mediante 

consulta prévia à Comissão Coordenadora do Programa, respeitando um número 
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máximo de 6 (seis) créditos. A consulta deverá ser feita por meio de formulário 

específico e deverá vir acompanhada de parecer do orientador do PGETEMA, de 

ementa, programa e titulação do professor responsável para cada disciplina cujos 

créditos o interessado deseja aproveitar. 

 As disciplinas chamadas transversais, que são disponibilizadas semestralmente 

para o aluno durante o período de matrículas, não necessitam de consulta prévia 

à Comissão Coordenadora do Programa e serão automaticamente incorporadas ao 

histórico escolar do aluno. O número máximo de créditos que pode ser 

contabilizado nos 24 (vinte e quatro) créditos exigidos para o mestrado e 36 

(trinta e seis) para o doutorado é de 3 (três) créditos. 

 

Do Encaminhamento 

 

O pedido de aproveitamento de créditos é feito pelo candidato à Secretaria do 

PGETEMA, através do Formulário de Solicitação de Futuro Aproveitamento e/ou 

Integralização de Créditos. A Secretaria do PGETEMA conferirá se todos os documentos 

necessários foram encaminhados e se o pedido está coerente com os dados 

apresentados. Tendo todos os documentos necessários, a Secretaria do PGETEMA 

encaminha a solicitação para análise e deliberação da Comissão Coordenadora num prazo 

máximo de 30 (trinta) dias. Uma vez aprovado o pedido, a Secretaria comunica 

formalmente o aluno. 

 

Sobre Esta Instrução Normativa 

 

As Instruções Normativas não têm função substitutiva ao Regimento Geral da 

Universidade e ao Regulamento do PGETEMA, elas limitam-se a precisar detalhes 

operacionais e definir procedimentos adotados pela Comissão Coordenadora que, 

conseqüentemente, estão subordinados aos dispositivos anteriormente citados. 

 

Esta Instrução Normativa foi aprovada pela Comissão Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais-PGETEMA na reunião de Nr. 

006/2007 de 19/04/2007. 
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