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RESOLUÇÃO PPGCTA N° 007, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017  

 

Estabelece normas internas para o Aproveitamento de 
Disciplinas no Programa de Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos da Escola de Agronomia da 
Universidade Federal de Goiás. 

 

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS (PPGCTA) DA UFG, reunida 
em sessão plenária realizada em 27 de setembro de 2017, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto no artigo 36 do Regulamento do PPGCTA e o artigo 
49 da Resolução CEPEC N°1403. 

RESOLVE: 

Art. 1° - O estudante regular do PPGCTA poderá requerer o aproveitamento de 
disciplinas cursadas em outros programas e cursos, no Brasil e no exterior, inclusive 
aquelas cursadas anteriormente ao seu ingresso. 

§1º - Considera-se aproveitamento, para os fins previstos neste 
Regulamento, a aceitação de créditos relativos a disciplinas cursadas pelo discente, nas 
quais obteve aprovação. 

§2º - O requerimento deverá ser encaminhado à CPG, 
acompanhado do histórico acadêmico, ementas e programas das disciplinas cursadas. 

§3º - É vedado o aproveitamento de créditos atribuídos a atividades 
complementares. 

§4º - As disciplinas aproveitadas serão registradas no histórico 
acadêmico com a indicação de aproveitamento de disciplina “AD” e o número de 
créditos correspondentes. 
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§5º - Deverão ser registrados no histórico acadêmico do estudante o 
nome do(s) Programa(s) e da(s) IES no(s) qual(is) cursou a(s) disciplina(s) objeto de 
aproveitamento e a data de homologação pela CPG. 

§6º - O período máximo compreendido entre a conclusão da 
disciplina e a solicitação de aproveitamento não pode ultrapassar cinco (5) anos quando 
de outro Programa de Pós-Graduação.  

§7º - O número máximo de créditos a ser obtido mediante 
aproveitamento de disciplinas cursadas em Programas de Pós-Graduação, será de 8 
créditos para o Mestrado e 24 créditos para o Doutorado. O aproveitamento será 
baseado na avaliação das ementas e cargas horárias das disciplinas cursadas. 

§8º - Alunos de doutorado poderão aproveitar até 24 créditos das 
disciplinas cursadas no mestrado PPGCTA, sem limitação de tempo.  

 

Art. 2° Os casos omissos serão deliberados pela CPG.  

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás 

 


