ATO NORMATIVO 002/2019
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
APROVEITAMENTO NA MODALIDADE DE CRÉDITOS DE
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES OU PUBLICAÇÕES
ACADÊMICAS

O Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) autoriza o aproveitamento na
modalidade de créditos de atividades extracurriculares ou publicações acadêmicas
realizadas por alunos regularmente matriculados nos seus cursos de mestrado ou
doutorado, conforme critérios abaixo definidos:
1. Serão aceitas exclusivamente as seguintes atividades:
a) Participação e apresentação de trabalho (comunicação de pesquisa) em eventos de caráter
regional (ANPUH), nacional ou internacional com pelo menos 20 horas. Não serão
validadas participações apenas como ouvinte.
b) Organização e apresentação de trabalho (palestra ou comunicação de pesquisa) em cursos de
Extensão Comunitária com pelo menos 10 horas. Não serão validadas participações apenas
como organizador.
c) Publicação de artigo em periódicos com Qualis, livros autorais ou capítulo de livro.
d) Participação em Grupos de Pesquisa CNPq certificados pela instituição e coordenados por
docentes permanentes do PPGH/PUCRS.
2. O aproveitamento das atividades acima definidas não poderá ultrapassar o máximo de 4
créditos do total exigido para a integralização dos cursos de mestrado (24 créditos) ou
doutorado (36 créditos).
3. O aproveitamento de atividades realizadas em período anterior à matrícula do aluno nos
cursos de mestrado ou doutorado do PPGH/PUCRS ou durante o seu eventual trancamento
de curso não será aceito pela COMCOR.
4. Os créditos obtidos por meio da validação de atividades realizadas no curso de mestrado não
poderão ser aproveitados para o curso de doutorado.
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5. As atividades realizadas deverão ser devidamente comprovadas pelo aluno à Comissão
Coordenadora (COMCOR) do PPGH, que deverá validar e registrar em Ata a aprovação ou
rejeição de cada uma delas, observados os seguintes limites e equivalências de carga horária:

Atividade
Realizada

Carga
Horária

Eventos

20 horas

Extensão
Comunitária
Publicação

10 horas

Grupo
Pesquisa

10 horas

N/A

Comprovante Equivalência

Validação
Máxima de
Créditos
Certificado
2 eventos = 1 crédito
1 CR
Certificado
3 cursos = 1 1 crédito
CR
Folha
de 1 texto = 1 2 créditos
rosto,
CR
sumário
e
primeira
página
do
texto
Atestado do 1 grupo = 1 1 crédito
professor
CR

6. O pedido de validação como crédito das atividades realizadas deverá ser encaminhado de
uma só vez pelo aluno, estritamente quando tais atividades equivalerem ao total de 4
créditos. Não serão validadas como crédito as atividades equivalentes a cargas horárias
inferiores a esse total.
7. O pedido de validação das atividades deverá ser entregue exclusivamente na secretaria da
Pós-Graduação, por meio de formulário próprio disponível no site do PPGH, com os seus
respectivos comprovantes em anexo.

Porto Alegre, 8 de novembro de 2019.

Prof. Dr. Luciano Aronne de Abreu
Coordenador Programa de Pós-Graduação em História
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