
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ - UNOCHAPECÓ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM EDUCAÇÃO - PPGE

NORMATIZAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS REFERENTE 
AS ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (ACC)

CURSO DE MESTRADO

I - DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (ACC): 
De acordo com o Regulamento do Programa de Pós-graduação em Educação, a integralização da matriz
curricular  prevê  um  crédito  atribuído  pela  participação  do  estudante  em  atividades  acadêmicas
complementares,  compreendidas  como  produção  científica,  cursos  na  área,  congressos,  seminários,
simpósios  e  encontros  científicos,  café  filosófico,  orientações  de  pesquisa,  participações  em  bancas
examinadoras e experiência acadêmica interinstitucional/internacional. 

II - DO NUMERO DE CRÉDITOS:
O  estudante  precisa  integralizar  no  mínimo  um  crédito,  podendo  ser  registrado  no  histórico  escolar
quantidade de créditos superior a este. 

III - DOS CRITÉRIOS:
A atribuição de créditos está normatizada pelos critérios descritos no Anexo I, considerando que um crédito
equivale a 15 pontos.

IV -  O  ESTUDANTE DEVERÁ  ENCAMINHAR AO COLEGIADO DO PPGE A DOCUMENTAÇÃO DE
SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DAS ACCS, ORGANIZADA DE ACORDO COM A SEGUINTE ORDEM:

O estudante encaminhará* ao Colegiado do PPGE:

I) Requerimento solicitando a atribuição de créditos (Anexo I)

II) Súmula de atribuição de créditos preenchida (Cópia física - Anexo II)

III) Comprovante de todas as atividades desenvolvidas com data posterior ao ingresso no PPGE

* Prazo para  integralização  das  Atividades  Acadêmicas  Complementares  (ACC):  até  o  agendamento  da
banca da defesa de dissertação.

V - DA ANÁLISE DO PEDIDO:

O  Colegiado  do  PPGE  deverá  nomear  uma  Comissão  para  análise  e  emissão  de  parecer  referente  à
solicitação do estudante.

VI - DA APRECIAÇÃO:

O Parecer da Comissão designada será apreciado pelo Colegiado. Em caso de aprovação, a Coordenação do
Programa dará os encaminhamentos necessários para o registro da convalidação de créditos no componente
curricular Atividades Acadêmicas Complementares. 



ANEXO I

REQUERIMENTO

Eu,  ..................  portador(a)   da  matricula  sob  o  número   ...............  venho  por  meio  deste  requerer  ao

Programa de Pós-Graduação em Educação, atribuição de créditos conforme a Normatização de Atribuição de

Créditos referente as Atividades Acadêmicas Complementares (ACCS). 

Nome da cidade, data

Nome e assinatura 



ANEXO II

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO - PPGE
CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO

SÚMULA PARA SOLICITACÃO DE CONVALIDAÇÃO DE 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES ACADÊMICAS 

Orientação: serão consideradas para a avaliação somente atividades desenvolvidas a partir da data de
ingresso do estudante no PPGE, que estejam listadas no quadro e tenham documentos comprobatórios em

anexo, devidamente numerados e relacionados.

1. Identificação do Estudante
Nome:
Orientador(a):

2. Requisito Básico obrigatório: 
Declaração  de  que  assistiu  Bancas  de  Qualificação/Defesa  de  Mestrado  e  Doutorado.  Serão
pontuadas cinco Bancas (1 ponto por banca).  No mínimo três Bancas deverão ser do PPGE da
Unochapecó.

Título do trabalho apresentado PPG/IES Data Anexo No: Pontos
1-
2-
3-
4-
5-
Total de Pontos

3. Produção científicas - Sem limite de Pontuação
Tipo Anexo No: Pontos

Artigos publicados em periódicos científicos especializados com corpo editorial  (meio
impresso ou digital) – classificados pelo Qualis Capes. O comprovante deve ter a cópia
da: Primeira e última página do artigo, do sumário e ISSN. 
Qualis A1/A2/A3/A4:  10 pontos por artigo
Qualis B1/B2/B3/B4: 5 pontos por artigo
Qualis C - Sem Qualis Capes – 2 pontos por artigo
A publicação de livro, capítulo e organização de livro, deverá ser da área da Educação e 
afins. O comprovante deve ter a cópia da: Capa, ficha catalográfica, conselho editorial, 
sumário, página inicial e final do livro (quando autoral) ou do capítulo. OBS: Os capítulos
de livro, para serem validados, deverão ter no mínimo oito(8) páginas.
Publicação de livro autoral  – 7 pontos por livro
Publicação de Capítulo de livro – 4 pontos por capítulo.
Organização de Livro – 4 pontos
Publicação em anais de eventos científicos: Artigo completo, resumo expandido e resumo 
simples. O comprovante deve ter a cópia da: Capa dos anais,  ficha catalográfica onde 
consta o ISBN, a primeira e última página da publicação.
Artigo completo publicado em anais de eventos científicos – 3 pontos por artigo
Resumo expandido publicado em anais de eventos científicos – 1 ponto por resumo
Resumo  simples publicado em anais de eventos científicos – 0,5 ponto por resumo
Organização de anais de eventos – 3 pontos
Total da pontuação



4.  Participar  de  cursos  de  formação,  oficinas,  eventos,  palestras,  simpósios,  aula  inaugural,  café
filosófico  etc - Máximo de 5 pontos

Atividade Anexo No: Pontos
Cursos com menos de 20 horas - 0,5  pontos por curso
Cursos com 20 horas ou mais- 1 ponto por curso
Total de pontos

5. Ministrar palestra, minicurso, apresentar trabalho em eventos, organizar eventos   - Máximo de 5
pontos

Título do evento Anexo No: Pontos
Apresentação de trabalho em evento – 1 ponto por apresentação
Palestrante ou conferencista – 2 pontos por evento
Ministrante de minicurso  ou oficina – 2 pontos por ação
Organização de eventos – 2 pontos por evento
Orientação ou coorientação de Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação ou de
Especialização Lato Sensu –2 pontos por ação
Participação como avaliador  em Bancas  de Trabalhos de Conclusão de Curso de
Graduação  ou Pós-Graduaçao Lato Sensu– 1 ponto por ação
Total de pontos

6. Experiência Acadêmica Internacional e Nacional - Máximo de 10 pontos 
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão oriundas de convênios com Instituições Estrangeiras e
Nacionais. As experiências deverão estar relacionadas com a área da Educação, preferencialmente
com a temática da dissertação. Deverá ser comprovada com a descrição das atividades realizadas e
o período da realização, bem como, a assinatura do responsável.

Atividade Anexo No: Pontos
Experiência Internacional e Nacional- (até um mês) 3 pontos 
Experiência Internacional e Nacional - (até três meses) 5 pontos
Experiência Internacional e Nacional- (até seis meses) 7 pontos

7. Informações complementares (Caso tenha alguma atividade que você tenha desenvolvido e que julga ser
importante neste processo, favor descrever a atividade e comprovar. (1 ponto). 
OBS: Passará por análise da comissão:  (   ) Deferido  (   ) Indeferido

8. Declaração

Declaro  que  essa  súmula  contém informações  completas  e  exatas,  que  aceito  o  sistema  e  os  critérios
adotados.

Local Data Assinatura do estudante

11. Avaliação pela Comissão:

Pontuação Obtida: Créditos Convalidados:



_____________________
Assinatura do 1º avaliador

_______________________
Assinatura do 2º avaliador

Chapecó, SC em ___/__________________/______

Esta normativa será aplicada a todos os(as) estudantes a partir da data de sua aprovação: 13 de maio de 2020.


