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NORMATIVA PPGeo-Uesb nº 03 de 10 fevereiro de 2017 
 

CRITÉRIOS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PELO MESTRADO EM 
GEOGRAFIA DA PPGeo-UESB 

 
Considerando as normas gerais da Pós-Graduação da Uesb e o Regimento do Curso de Pós-Graduação em 
Geografia o Colegiado do PPGeo-Uesb, no uso de suas atribuições regulamentares, ESTABELECE 
CRITÉRIOS para a APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. 
 
Art. 1°– Estudos realizados, com aprovação, em outros programas de pós-graduação stricto sensu pelos 
alunos regularmente matriculados no PPGeo-Uesb são passíveis de aproveitamento no curso de Mestrado 
em Geografia, a exceção das disciplinas: Seminário de Pesquisa, Dissertação I e Dissertação II, 
considerando o limite de 1/3 (um terço) do total de créditos em disciplinas exigidos para integralização 
curricular no Programa. 
 
Art. 2°– O limite de 1/3 (um terço) do total de créditos em disciplinas exigidos para integralização 
curricular referido no Art. 1° não se aplica a disciplinas que tenham sido cursadas anteriormente no 
próprio PPGeo-Uesb, com aprovação, a exceção da disciplina: Dissertação II, mantendo-se, porém, a 
necessária observância das normas de equivalência estabelecidas nessa normativa. 
 
Art. 3° – A solicitação do aproveitamento de disciplinas para integralização de créditos deverá ser 
realizada mediante abertura de processo na Secretaria Geral de Cursos (SGC), acompanhado de: 
 
I) justificativa assinada pelo aluno e de comum acordo com seu orientador; 
II) da(s) ementa(s) da(s) respectiva(s) disciplina(s); 
III) do(s) plano(s) de curso da(s) respectiva(s) disciplina(s),  e; 
IV) de documento da instituição a qual a disciplina está ou estão vinculada(s) mostrando o conceito 
obtido. 
 
Parágrafo único  ‐   Quando se tratar de documentos oriundos de Instituições estrangeiras, estes deverão 
estar acompanhados das respectivas traduções oficiais, em português, exceto para países oriundos de 
língua espanhola.  
 
Art. 4° – As disciplinas consideradas, pelo orientador, de interesse para o desenvolvimento do projeto de 
pesquisa do aluno e cursadas em outros programas de pós-graduação stricto sensu, integrarão o histórico 
escolar do pós-graduando na qualidade de Tópicos Especiais, não sendo, nesse caso, aplicados os critérios 
de equivalência estabelecidos nessa normativa, mas não poderão exceder a 1/3 (um terço) do total de 
créditos em disciplinas, exigidos para integralização curricular. 
 
Art. 5º ‐ No caso em que o aluno tenha realizado estudo(s) em mais de uma Instituição de Ensino 
Superior, deverá optar por uma das instituições quando da solicitação para aproveitamento de estudos. 
 
Art. 6º  ‐  Os processos de aproveitamento de estudos dos componentes curriculares para o curso de 
Mestrado em Geografia serão analisados mediante os seguintes critérios: 
I. por  identidade de estudos; 
II. por equivalência de estudos. 
 
 
Art. 7º  ‐  O aproveitamento de estudos de disciplina e/ou estágio, por equivalência, será 
concedido  quando o programa da disciplina cursada na Instituição de origem corresponder a, pelo menos, 
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70% de carga horária e de similitude entre o conteúdo programático analisado e o conteúdo programático 
do  componente curricular pretendido. 
Parágrafo único ‐ Caberá ao Colegiado de Curso efetuar a validação do(s) estudo(s), ouvindo Professor 
especialista na área específica a que estiver(em) vinculada(s) a(s) disciplina(s), estágio(s) ou estudo(s) 
para o(s) qual(is) esteja sendo solicitado aproveitamento. 
 
Art. 8° – O pós-graduando que tiver créditos reconhecidos nos termos dessa normativa não poderá 
matricular-se em disciplinas cujas ementas e conteúdos sejam considerados equivalentes pelo PPGeo-
Uesb. 
 
Art. 9º‐ Havendo aproveitamento de disciplinas, deve constar no Histórico Escolar a carga horária, a nota 
da disciplina cursada anteriormente, sendo que a nomenclatura deverá ser similar à do currículo vigente da 
UESB. 
Parágrafo Único  ‐  Caso o resultado da disciplina cursada pelo aluno seja em forma de conceito e não de 
nota, o mesmo deverá ser convertido em nota (considerando a nota máxima do intervalo previsto no 
conceito) e registrada no Histórico Escolar do currículo vigente da UESB. 
 
Art. 10‐ O prazo máximo de carência para aproveitamento de estudos será de 10 (dez) anos, tomando 
como base a data de conclusão da disciplina, em caso de matricula especial, ou da interrupção do curso 
realizado em Instituição de Ensino Superior, Nacional ou Estrangeira, Oficial ou Particular, 
Credenciada  pelo Órgão Competente. 
 
Art. 11º – Casos omissos serão analisados e deliberados por este órgão colegiado. 
 
A presente Instrução Normativa entra em vigor a contar da data de sua emissão pelo Colegiado do PPGeo-
Uesb, sendo igualmente aplicada a ingressantes nos processos seletivos anteriores a essa data. 
 
Documento aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UESB, 
em 10 de fevereiro de 2017. 


