
 
 
 

APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS 
  
DEFINIÇÃO: Aproveitamento de estudos realizados na UFMG (como disciplina 
isolada ou eletiva durante a Graduação) ou em outra Instituição de Ensino 
Superior (isoladamente ou como aluno de Pós-Graduação reconhecida pela 
CAPES). 
 
·         MESTRADO: 
Poderão ser aproveitados, no máximo, 12 (doze) créditos em disciplinas 
cursadas como isoladas ou como eletivas na Graduação, a critério do Colegiado, 
mesmo que a disciplina cursada não seja equivalente a disciplina da Estrutura 
Curricular deste Programa. 
 
·         DOUTORADO 
As disciplinas cursadas durante o Mestrado poderão ser aproveitadas até o 
limite de 25 (vinte e cinco) créditos, a critério do Colegiado ,  mesmo que a 
disciplina cursada não seja equivalente a disciplina da Estrutura Curricular deste 
Programa. Caso o doutorando não aproveite 25 créditos do Mestrado, poderão 
ser aproveitados, no máximo, 17 (dezessete) créditos em disciplinas cursadas 
isoladamente, a critério do Colegiado , mesmo que a disciplina cursada não seja 
equivalente a disciplina da Estrutura Curricular deste Programa. 
  
FORMULÁRIO: disponível na mesma pasta on-line que estas instruções. 
  
PROCEDIMENTOS: 
1.      Disciplinas cursadas como eletivas durante a Graduação no ICB/UFMG: 
·         Preencher e assinar formulário próprio; 
·         Anexar histórico escolar da Graduação, constando aprovação na(s) 
disciplina(s). 
  
2.      Disciplinas cursadas como isoladas neste Programa: 
·         Preencher e assinar formulário próprio; 
·         Anexar Certificado de aprovação na disciplina, emitido pela Secretaria deste 
Programa; para obtê-lo, solicitar à Secretaria e entregar, no ato do recebimento 
do certificado, o comprovante original de pagamento da GRU adequada 
(disponível na mesma pasta on-line que estas instruções). 
  
3.      Disciplinas cursadas no Mestrado: 
3.1.   No próprio Programa: o doutorando poderá requerer o aproveitamento de 
todos os créditos cursados durante o Mestrado. 
·         Preencher e assinar formulário próprio; 



·         Anexar cópia do histórico escolar do Mestrado. 
  
3.2.   Em outros Programas de Pós-Graduação: se houver disciplina equivalente a 
alguma da Estrutura Curricular deste Programa, solicitá-la em destaque ou 
separadamente em outro formulário. 
·         Preencher e assinar formulário próprio; 
·         Anexar cópia do histórico escolar do Mestrado; 
·         Anexar ementa e programa de cada disciplina. 
  
4.      Disciplinas cursadas como isoladas (aluno especial) em outros Programas 
de Pós-Graduação:  só serão considerados dentro do limite permitido para o 
aproveitamento. 
·         Preencher e assinar formulário próprio; 
·         Anexar certificado de conclusão e aprovação na(s) disciplina(s); 
·         Anexar ementa e programa da(s) disciplina(s). 
 
 
 


