
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO 

 

NORMATIZAÇÃO ATIVIDADES ACADÊMICAS  

 

1 DAS ATIVIDADES EQUIVALENTES A DISCIPLINAS 

 

O Regulamento do Programa de Pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis e 

Administração, em seu Art. 26, prevê a integralização da matriz curricular com atividades 

equivalentes a disciplinas. O módulo IV contempla:  

 

- Mobilidade acadêmica: número de créditos, limitado a 06 (seis), aproveitados com anuência do 

colegiado referente disciplinas cursadas em outros programas de pós-graduação stricto sensu. 

 

-  Práticas de pesquisa: limitado a 06 (seis) créditos: 

a) Artigos publicados em periódicos do Qualis Capes da área nos estratos A1, A2 ou B1, com o 

orientador, equivalendo cada um a 03 (três) créditos;  

b) Artigos publicados em periódicos do Qualis Capes da área no estrato B2, com o orientador, 

equivalendo cada um a 02 (dois) créditos;  

c) Artigos publicados, com professor do Programa e até dois discentes, em periódicos do Qualis 

Capes da área nos estratos A1, A2, B1 ou B2, equivalendo cada um a 01 (um) crédito;  

d) Artigos publicados, com professor do Programa e até dois discentes, em periódicos do Qualis 

Capes da área nos estratos B3, B4 ou B5, equivalendo cada um a 01 (um) crédito e com 

aproveitamento limitado a um artigo por discente. 

 

1.1 DO ENCAMINHAMENTO 

 

1.1.1 Para solicitação de aproveitamento ou convalidação de disciplinas cursadas em outros 

programas de pós-graduação stricto sensu, o estudante deverá requerer junto à Central de 

Relacionamento, mediante a comprovação de realização da disciplina, emitida pela Instituição de 

Ensino em que cursou. 

 

1.1.2 Para convalidação das práticas de pesquisa, o estudante deverá entregar junto à Divisão 

dos Cursos de Pós-graduação stricto sensu:  

1) Requerimento solicitando a convalidação dos créditos pelo Colegiado; 

2) Comprovação dos documentos apresentados. 

 

1.2 DA ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO 



 

 

 

 

A Coordenação do Programa procederá com a análise e emissão de parecer referente às 

solicitações recebidas, deliberadas em Colegiado, e dará os encaminhamentos para que a 

Secretaria Acadêmica (SERCA) registre a convalidação dos créditos no histórico escolar do 

estudante. 

 

1.3 DO PERÍODO 

 

O relatório acompanhado das comprovações da realização de atividades equivalentes a 

disciplinas, deverá ser encaminhado até 18 (dezoito) meses a partir da primeira matrícula no 

curso. 

 

2 DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

 

O estudante deverá comprovar proficiência de língua inglesa dentro do prazo máximo de 18 

(dezoito) meses após a primeira matrícula.  

O exame de proficiência obtido em outras instituições, ficará sujeito a avaliação e deliberação 

do Colegiado do Programa. 

 

2.1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

 

O estudante deverá encaminhar à Divisão dos Cursos de Pós-graduação stricto sensu: 

1) Requerimento solicitando a convalidação do exame de proficiência, anexando a comprovação, 

quando obtido em outras instituições para deliberação em Colegiado; 

2) Quando o exame de proficiência for realizado na Unochapecó, somente entregar a 

comprovação. 

 

3 DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA OU DA COMPROVAÇÃO DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR 

 

3.1 Para realizar o Estágio de Docência, o estudante deverá atender a normatização do 

encaminhamento disponível em downloads na página do Programa, e proceder com a entrega do 

solicitado, na Divisão dos Cursos de Pós-graduação stricto sensu, para deliberação em 

Colegiado. 

 

3.2 Para comprovação da Docência no Ensino Superior, o estudante deverá encaminhar à 

Divisão dos Cursos de Pós-graduação stricto sensu: 

1) Requerimento solicitando a análise do Colegiado; 

2) Comprovação (original) dos documentos apresentados. 

 

4 DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 



 

 

 

As atividades acadêmicas complementares devem ser cumpridas pelo estudante para fins de 

conclusão do curso (conforme especificado):  

a) assistir, pelo menos, a 02 (duas) qualificações de defesa de dissertação;  

b) assistir, pelo menos, a 02 (duas) defesas finais de dissertação; 

c) participar de pelo menos um evento científico do Qualis Capes da área; 

d) apresentar pelo menos um trabalho de sua autoria em evento científico do Qualis Capes da 

área. 

 

4.1 PARA QUALIFICAÇÃO E DEFESA DA DISSERTAÇÃO 

 

4.1.1 Para qualificar a dissertação o estudante deverá ter concluído os créditos e/ou atividades 

equivalentes, atendendo: 

a) Comprovação da aprovação e apresentação de pelo menos um trabalho em evento científico 

b) Comprovação da aprovação do exame de proficiência de língua inglesa 

c) Comprovação da participação de pelo menos 02 (duas) qualificações de dissertação de 

mestrado 

 

4.1.2 Para defender a dissertação, além dos requisitos exigidos para a qualificação da 

dissertação, o estudante deverá atender:  

a) Comprovação do encaminhamento em coautoria com orientador de pelo menos um artigo para 

periódico do Qualis Capes da Área 

b) Comprovação da participação de pelo menos 02 (duas) defesas de dissertação de mestrado 

 

 

4.2 DO ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS 

 

O estudante deverá encaminhar à Divisão dos Cursos de Pós-graduação stricto sensu: 

1) Relatório das atividades realizadas com as devidas comprovações. 

OBSERVAÇÃO: Não serão aceitos documentos entregues individualmente. Na entrega do 

relatório, o estudante preencherá um protocolo declarando os documentos apresentados. 

Lembramos que esse encaminhamento deverá ser realizado antes do prazo previsto para a 

entrega dos formulários de agendamento de bancas de qualificação (20 dias) e de defesa 

(30 dias). As bancas somente serão agendadas após deferimento da coordenação quanto 

aos relatórios recebidos. 

 

4.3 DOS AGENDAMENTOS 

 

4.3.1 DA QUALIFICAÇÃO 

 

O estudante deverá preencher o formulário de agendamento da qualificação da dissertação com 



 

 

 

todas as informações solicitadas (disponível em downloads na página do Programa) e encaminhar 

à Divisão dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu com no mínimo 20 (vinte) dias de 

antecedência da data agendada, devidamente assinado.  

 

4.3.2 DA DEFESA 

 

O estudante deverá preencher o formulário de agendamento da defesa da dissertação com todas 

as informações solicitadas (disponível em downloads na página do Programa) e encaminhar à 

Divisão dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência da data agendada, devidamente assinado, para os trâmites operacionais, sendo 

que o arquivo da dissertação poderá ser encaminhado aos membros da banca com vinte 

dias de antecedência. 

 

4.3.3 DO AGENDAMENTO DE BANCA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA 

 

O estudante, antes do agendamento da banca de qualificação ou defesa, deverá consultar a 

Divisão dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu para verificar a disponibilidade do Plenário 

EaD, sugerindo a data e o horário. Lembramos que será utilizado o aplicativo hangouts, 

portanto, o membro externo deverá ter conta de e-mail no gmail. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


