
 
 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PPGO 01/2013 
 
 
 

Instrução normativa para aproveitamento de 
créditos cursados no Programa de Pós-Graduação 
em Odontologia (PPGO) da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) anteriormente à matrícula nos 
níveis mestrado ou doutorado. 

 
 
 

Complementando o artigo 45 da Resolução CEPEC 1136/2013, a 
Coordenadoria do PPGO/UFG, em reunião ordinária do dia 22 de abril de 2013, 
estabeleceu as normas para aproveitamento de créditos obtidos em disciplinas 
cursadas no PPGO/UFG anteriormente à primeira matrícula no PPGO/UFG como 
aluno(a) regular de mestrado ou doutorado: 
 
 
 
1  O(a) aluno(a) regular de mestrado do PPGO/UFG poderá aproveitar, no 
máximo, 25% do total de créditos necessários à integralização curricular em 
disciplinas cursadas como aluno especial no PPGO, desde que: 
 
1.1  A(s) disciplina(s) que pretenda aproveitar tenha(m) sido cursada(s) nos 
últimos 5 anos anteriores à sua primeira matrícula no PPGO. 
 
1.2  O(a) pós-graduando(a) tenha obtido conceito A ou B na(s) disciplina(s) 
pretendida(s).  
 

• Considerando que, segundo o artigo 36 da Resolução CEPEC 1136/2013, 
o(a) mestrando(a) deve cumprir um mínimo de 28 créditos em disciplinas, 
então poderá aproveitar, no máximo, 7 créditos cursados no PPGO/UFG 
como aluno(a) especial. 

 
 
 
2  O(a) aluno(a) regular de doutorado do PPGO/UFG, egresso do 
mestrado/PPGO/UFG, poderá aproveitar, no máximo, 50% do total de créditos 
necessários à integralização curricular em disciplinas cursadas no mestrado, desde 
que: 
 



2.1  A(s) disciplina(s) que pretenda aproveitar tenha(m) sido cursada(s) nos 
últimos 5 anos anteriores à sua primeira matrícula no doutorado/PPGO. 
 
2.2  O(a) pós-graduando(a) tenha obtido conceito A ou B na(s) disciplina(s) 
pretendida(s).  
 

• Considerando que, segundo o artigo 36 da Resolução CEPEC 1136/2013, 
o(a) doutorando(a) deve cumprir um mínimo de 32 créditos em disciplinas, 
então poderá aproveitar, no máximo, 16 créditos cursados no PPGO/UFG 
como aluno(a) de mestrado. 

 
 
 
3  Para solicitar o aproveitamento de créditos cursados em disciplinas do 
PPGO/UFG, o(a) pós-graduando(a) deverá protocolar, na secretaria do PPGO/UFG: 
 
3.1  Requerimento especificando a(s) disciplina(s) que deseja aproveitar, assinado 
pelo(a) pós-graduando(a) e professor(a) orientador(a). 
 
3.2  Histórico acadêmico (ou equivalente) demonstrando que o(a) pós-
graduando(a) obteve frequência igual ou maior que 85% e conceito A ou B na(s) 
disciplina(s) que solicita aproveitamento.  
 
 
 
4  A deliberação sobre o aproveitamento de disciplinas é de competência da 
Coordenadoria do PPGO/UFG. 
 
 
 
 

Goiânia, 22 de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa 
Coordenadora do PPGO/UFG 

 
 


