
 

RESOLUÇÃO NO 001/2016, DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Normatiza o processo de obtenção de créditos em Atividades 

Programadas nos cursos de Mestrado e de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

 

 O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE UBERLÂNDIA, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 6 do Regulamento do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, 

em reunião ordinária, realizada no segundo dia do mês de outubro de 2006, tendo em vista a aprovação de 

minuta preparada por um dos seus membros e, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução No. 05/2004 do Conselho Universitário que autoriza e aprova o 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Uberlândia; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 38, 39 e 40 da Seção I – Da Composição Curricular do Capítulo V – 

Da Estrutura Curricular do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Uberlândia; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos art. 3 e 5 da Resolução No. 09/2003 do Conselho de Pesquisa e Pós-

Graduação; 

 

CONSIDERANDO o disposto nos textos referentes à Estrutura Curricular, a Duração e Composição Curricular 

do Curso de Doutorado em Educação, páginas 49 a 54 do Manual do Aluno do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, edição de 2006; 

 

 

R E S O L V E 

 

 

Art. 1º. – As atividades programadas são aquelas definidas em comum acordo entre orientador e 

orientando e ou pela Linha de Pesquisa para os alunos ingressos e matriculados na respectiva Linha e envolvem: 

publicação de livros e capítulos de livros em editoras com corpo editorial; publicação de artigos e de resenhas 

em periódico científico reconhecido pela comunidade científica, publicação de trabalhos completos e resumos 

em anais de congressos científicos; participação sem apresentação de trabalho em congressos científicos; 

organização e promoção de mini-cursos em congressos científicos; participação comprovada em grupos de 

estudo inseridos nas Linhas de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação; realização comprovada 

de estudos dirigidos e de leituras orientadas, sob a supervisão de professor orientador da respectiva Linha de 

Pesquisa. 

 

 § 1º. – As atividades programadas têm como objetivos fomentar o debate e as trocas de experiências, 

consolidando as pesquisas em desenvolvimento pelo coletivo de pesquisadores afetos as respectivas Linhas de 

Pesquisa dos cursos de Mestrado e de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

 

 § 2º. – O planejamento, acompanhamento e avaliação da realização das atividades programadas pelos 

mestrandos e doutorandos é atribuição dos professores orientadores, que exigirão a documentação comprobatória 

necessária do orientando. 

 

 Art. 2º. – No Curso de Mestrado os créditos referentes às atividades programadas necessários para 

integralização curricular alcançam 4 (quatro) créditos, o que corresponde ao total de 60h/a. 

 



 §   1º. – No Curso de Mestrado é obrigatória:  

 

Atividades Programadas, com 60h/a, integralizando 4 créditos.  

 

§ 2º. – Recomenda-se que as atividades programadas do Curso de Mestrado sejam desenvolvidas ao 

longo do 2º e 3º. semestres do Curso, de forma que no 1º. semestre sejam priorizadas as disciplinas obrigatórias e 

eletivas e no 4º. e último semestre seja priorizada a redação da Dissertação. 

 

 Art. 3º. – No Curso de Doutorado os créditos referentes às atividades programadas necessários para 

integralização curricular alcançam 12 (doze) créditos, o que corresponde ao total de 180h/a. 

 

 §   1º. – No curso de Doutorado são obrigatórias as atividades programadas:  

 

Atividade Programada   I, com 45h/a, integralizando 3 créditos; 

Atividade Programada  II, com 45h/a, integralizando 3 créditos; 

Atividade Programada III, com 45h/a, integralizando 3 créditos; 

Atividade Programada IV, com 45h/a, integralizando 3 créditos. 

 

§ 2º. – Recomenda-se que as atividades programadas do Curso de Doutorado sejam desenvolvidas ao 

longo do 2º. e 3º. anos do Curso, de forma que no 1º. ano sejam priorizadas as disciplinas obrigatórias e eletivas 

e no 4º. e último ano seja priorizada a redação da Tese. 

 

 Art. 4º. – A pontuação de referência por atividade especifica realizada durante o período em que o 

ingressante estiver matriculado no Curso de Mestrado e/ou no Curso de Doutorado, com vistas à respectiva 

integralização de créditos em atividades programadas obedece ao disposto a seguir: 

  

Publicação de livro em editora com corpo editorial:          180h/a  12 créditos 

Publicação de capítulo em editoras com corpo editorial:  90h/a 06 créditos 

Publicação de artigo em periódico científico qualificado na área educação: 90h/a 06 créditos 

Publicação de resenha em periódico científico qualificado na área educação 45h/a 03 créditos 

Participação em atividades culturais promovidas pelo PPGED 45h/a 03 créditos 

Participação no desenvolvimento de eventos científicos na área de Educação 

promovidos no âmbito do PPGED 

45h/a 03 créditos 

Publicação de trabalho completo em anais de congressos científicos: 45h/a 03 créditos 

Participação em grupo de estudo de Linha de Pesquisa do PPGE/UFU: 45h/a 03 créditos 

Participação com apresentação de trabalho em congresso científico: 30h/a 02 créditos 

Publicação de resumo em caderno de resumos de congressos científicos:    15h/a 01 crédito 

Organização e promoção de mini-cursos, oficinas, palestras e mesa-redonda 

em eventos acadêmico-científicos na área da educação: 

15h/a 01 crédito 

Participação como examinador em banca de trabalho de conclusão de curso 

(TCC) em curso de Graduação e de Pós-Graduação Lato Sensu: 

15h/a 01 crédito 

  

 §   1º. – As atividades programadas realizadas pontuarão no teto máximo disposto nos art. 2º. e 3º. dessa 

Resolução. 

 

 § 2º. – A critério do orientador quando a pontuação da atividade programada proposta ultrapassar o teto 

semestral estipulado nos art. 2º. e 3º. dessa Resolução, dever-se-á escalonar em etapas a atividade especifica 

proposta que, mediante cumprimento pelo orientando, poderá convalidar os créditos propostos semestralmente. 

 

 Art. 5º. Esta resolução revoga a Resolução 001/2007 do Colegiado do PPGED. 

 

 Art. 6º. Esta resolução entra em vigor nesta data. 

Uberlândia, 01 de agosto de 2016. 

 

 

PROFA. DRA. MARIA VIEIRA SILVA 

Presidente 


