
  

RESOLUÇÃO NUM. 05 PPGCS, DE 20 DE MAIO DE 2021 

  

Estabelece normas e procedimentos 

para o aproveitamento de créditos 

em atividades complementares  do 

Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri. 

  

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), no uso de suas 

atribuições regimentais. 

 

RESOLVE: 

 Estabelecer as normas e procedimentos para o aproveitamento de créditos de Atividades 

Complementares  do PPGCS. 

 

Art. 1º Todos (as) os (as) alunos (as) do PPGCS, devidamente matriculados (as), 

poderão obter crédito na forma de atividades complementares, ou seja, atividades 

realizadas durante o período do  Mestrado ou Doutorado, em acréscimo às disciplinas 

que compõem a matriz curricular do curso.  

§ 1º As atividades complementares deverão contabilizar 3 créditos no curso de 

Mestrado e 3 ou 6 créditos no curso de Doutorado. 

§ 2º Não caberá solicitação de aproveitamento de créditos para as atividades 

complementares.  

§ 3º Os (as) alunos (as) deverão comprovar a carga horária das atividades  

realizadas por meio de certificados de eventos, declarações de frequência ou  

conclusão de cursos ou projetos de extensão, apresentação de cópia de 

publicação (artigos completos, resumos em anais ou periódicos) ou outro 

documento que se  faça necessário.  

§ 4º Será permitido ao (à) aluno (a) acumular atividades com a finalidade de  

atingir as 15 horas necessárias à obtenção de 01 (um) crédito, porém, para isso, 

devem ser observados os critérios constantes na tabela do artigo 3º desta 



resolução. 

 

          Art. 2º O (a) aluno (a) deverá apresentar o pedido após acumular todas as atividades 

complementares  para as quais solicitará o aproveitamento de créditos. 

§ Único O aluno deverá enviar a documentação comprobatória e o 

formulário preenchido (ANEXO 1)  apenas uma vez e em período 

estabelecido e comunicado pela coordenação de curso. 

Art. 3º As atividades que serão consideradas para composição das atividades  

complementares encontram-se listadas na tabela abaixo, bem como os critérios para torná-

las válidas e a quantidade de créditos atribuídos a cada atividade.  

Atividades  Critérios para obtenção 

de  créditos 

Máximo  

de   

Créditos 

1) Desenvolvimento de estudos   
independentes relacionados ao 
tema da pesquisa em andamento. 

Grupo de estudo, treinamento 
de uso de equipamentos e   
instrumentação, 
desenvolvimento de protocolos 
de intervenção. Comprovação: 
certificado com  carga horária.  

Limite: 1 crédito 

1 

2) Participação em congresso   
internacional com apresentação 
de  trabalho ou publicação em 
anais ou periódicos. 

O requerente deverá ter 
participado do evento e 
obrigatoriamente ser o primeiro 
autor e o orientador deverá 
obrigatoriamente figurar entre os 
coautores. Não será computado 
em duplicidade o mesmo trabalho 
no mesmo evento (exemplo: o 
trabalho foi apresentado de forma 
oral e publicado nos anais de um 
mesmo evento). 
Comprovação: certificado 
do evento e dos anais.  
Limite: 3 eventos  (1 evento = 1 

crédito) 

3 



3) Participação em congresso 
nacional com apresentação de 

trabalho e   
publicação em anais ou 
periódicos como primeiro 
autor. 

O requerente deverá ter 
participado  do evento e 
obrigatoriamente ser o primeiro 
autor e o orientador deverá 
obrigatoriamente figurar entre os 
coautores. Não será computado 
em duplicidade o mesmo trabalho 
no mesmo evento (exemplo: o 
trabalho foi apresentado de forma 
oral e publicado nos anais de um 
mesmo evento). 
Comprovação: certificado 
do evento e dos anais.  
Limite: 2 eventos  (1 evento = 1 

crédito) 

2 

4) Publicação de 1 artigo 
completo durante o período de 

Mestrado ou Doutorado. 

O requerente deverá   
obrigatoriamente ser o 
primeiro ou segundo autor 
autor e o orientador deverá 
obrigatoriamente figurar entre 
os coautores.  
Serão aceitos somente 
artigos publicados em 
estrato B1 ou superior 
conforme classificação da 
Scopus.  
Comprovação: e-mail de aceite 
da  revista ou link de acesso do 
artigo. O aluno deverá indicar 
no documento enviado o estrato 
(A1 a B1) do periódico 
publicado.  
Para saber basta seguir os 
passos do vídeo abaixo: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=HWfodg9lmwI 
 
Limite: 3 créditos  = 1 artigo 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=HWfodg9lmwI
https://www.youtube.com/watch?v=HWfodg9lmwI


5) Publicação de um capítulo de 

livro, durante o período do 

Mestrado ou Doutorado. 
 

O requerente e o orientador  

deverão   

obrigatoriamente  

figurar entre os autores.  

Comprovação: Cópia da 

primeira página e da ficha 

catalográfica.   
Limite: 2 capítulos (1 capítulo = 1 

crédito)  

2 

6) Publicação de 1 livro 

completo durante, durante o 

período do  Mestrado ou 

Doutorado. 
 

O requerente e o orientador 

deverão   

obrigatoriamente figurar entre 

os  autores.  

Comprovação: Cópia da capa 

e da ficha catalográfica.  

Limite: 3 créditos =1 livro  

3 

7) Coorientação de TCC da   

graduação/especialização. 
 

Apresentação de declaração 

do orientador  
Limite: 1 crédito = 1 TCC  

1 



8) Ministrar curso ou palestra que esteja 

relacionado  de pesquisa do PPGCS 

durante o período do Mestrado ou 

Doutorado. 

 

Apresentação do certificado   

comprovando que ministrou o 

curso ou palestra.. Limite:  crédito 

= 1 curso ou palestra  

1 

9) Participação como ouvinte 

em defesas do PPGCS ou 

em  apresentações de 

professores visitantes, 

convidados nacionais 

e  internacionais do PPGCS.  
 
 
 

Os alunos do programa 

deverão  assistir e assinar a lista 

de presença. Poderá haver 

somatório das participações para 

compor a carga horária para 

obtenção dos créditos. 

 

Cada participação equivale 3 

horas, portanto, para contabilizar 

a carga horária deste ítem (15 

horas = 1 crédito) o aluno deverá 

acumular 5 participações como 

ouvinte nas atividades do 

referido item de avaliação.  

1 

10) Participação em como membro de 

projeto de ensino ou extensão.  

O projeto deve ser coordenado 

por docente permanente do 

PPGCS. A Declaração deve 

atestar participação mínima de 

15 horas = 1 crédito pelo aluno. 

  

Limite: 1 projeto = 1 crédito 

1 

 

 

 

 



11) Participação de comissão   

organizadora de evento científico. 

O requerente deverá   
obrigatoriamente figurar entre os  
membros da comissão 
organizadora do evento.  
Comprovação: declaração 
do  presidente do 
congresso   

Limite: 1 crédito = 1 vento 

1 

12) Pedido de Patente O pedido de patente deverá ser  
apresentado contendo o nome 
do discente e do orientador do   

programa.  
Limite: 1pedido de patente = 2 
créditos  

2 

13) Patente expedida.  A concessão de patente deverá 
ser apresentada contendo o 
nome do  discente e do 
orientador do   

programa.  
Limite: 1 patente expedida 
= 3 créditos 

3 

14) Participação em outros projetos de 

pesquisa.  

O projeto deve ser cadastrado no  
SIGA e o discente deverá compor 
a  equipe de participantes do 
mesmo.  O projeto deverá ser 
diferente daquele desenvolvido 
pelo discente no Mestrado.  
Comprovação: cópia do e-
Campus. 
 Limite: 1 participação = 1 
crédito 

1 

15) Geração de produtos de ensino,  
inovação e tecnologia (estágio em  

docência não se enquadra nessa   

modalidade). 

Os produtos devem ser oriundos  
dos projetos nos quais os 
discentes estão envolvidos. São 
exemplos de produtos: material 
didático  (apostila, vídeo-aula), 
softwares,  aplicativos, 
equipamentos e   

tecnologias assistivas.  
Comprovação: declaração 
do responsável.  

Limite: 1 produto = 1 crédito 

1 

 

 



16) Participação em comissão a   
serviço do PPGCS.  

 

O requerente deverá apresentar  
declaração da participação por 
um período mínimo de seis 
meses assinada pela   
coordenação ou docente 
responsável pela comissão. 
Limite: 1 comissão = 1 crédito 

1 

 

 

 

 

 

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 4º Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pelo colegiado do PPGCS. 

  

Art. 5º Esta resolução entra      em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do PPGCS. 

  

Resolução aprovada na 4ª reunião ordinária de 2021 do Colegiado do PPGCS, realizada no dia 

20 de maio de 2021. 

  

 

Prof. Dr. Marco Fabrício Dias Peixoto 

Presidente do Colegiado do PPGCS/UFVJM 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1-TABELA PARA PREENCHIMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES REALIZADAS E DEVIDAMENTE COMPROVADAS 

Nome do aluno:  

Matrícula: 

Orientador: 

Curso (Mestrado ou Doutorado): 

 

Atividades  Critérios para 

obtenção de  

créditos 

Créditos realizados 

(3 créditos no 

Mestrado e 3 ou 6 

créditos no 

Doutorado) 

 

1) Desenvolvimento de estudos   
independentes relacionados ao 
tema da pesquisa em andamento. 

Grupo de estudo, 
treinamento de uso 
de equipamentos e   
instrumentação, 
desenvolvimento de 
protocolos de 
intervenção. 
Comprovação: 
certificado com  carga 
horária.  
Limite: 1 crédito 

 

2) Participação em congresso   
internacional com apresentação 
de  trabalho ou publicação em 
anais ou periódicos. 

O requerente deverá ter 
participado do evento e 
obrigatoriamente ser o 
primeiro autor e o 
orientador deverá 
obrigatoriamente 
figurar entre os 
coautores. Não será 
computado em 
duplicidade o mesmo 
trabalho no mesmo 
evento (exemplo: o 
trabalho foi apresentado 
de forma oral e 
publicado nos anais de 
um mesmo evento). 

 



Comprovação: 
certificado do 
evento e dos 
anais.  

Limite: 3 eventos  (1 

evento = 1 crédito) 

3) Participação em congresso 
nacional com apresentação de 

trabalho e   
publicação em anais ou 
periódicos como primeiro 
autor. 

O requerente deverá ter 
participado  do evento e 
obrigatoriamente ser o 
primeiro autor e o 
orientador deverá 
obrigatoriamente 
figurar entre os 
coautores. Não será 
computado em 
duplicidade o mesmo 
trabalho no mesmo 
evento (exemplo: o 
trabalho foi apresentado 
de forma oral e 
publicado nos anais de 
um mesmo evento). 
Comprovação: 
certificado do 
evento e dos 
anais.  

Limite: 2 eventos  (1 

evento = 1 crédito) 

 

4) Publicação de 1 artigo 
completo durante o período de 

Mestrado ou Doutorado. 

O requerente deverá   
obrigatoriamente ser 
o primeiro ou 
segundo autor autor 
e o orientador 
deverá 
obrigatoriamente 
figurar entre os 
coautores.  
Serão aceitos 
somente artigos 
publicados em 
estrato B1 ou 
superior conforme 
classificação da 
Scopus.  
Comprovação: e-mail 
de aceite da  revista ou 
link de acesso do 

 



artigo. O aluno deverá 
indicar no documento 
enviado o estrato (A1 
a B1) do periódico 
publicado.  
Para saber basta seguir 
os passos do vídeo 
abaixo: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=HWfodg
9lmwI 
 
Limite: 3 créditos  = 1 
artigo 

5) Publicação de um capítulo de 

livro, durante o período do 

Mestrado ou Doutorado. 
 

O requerente e o 

orientador  deverão   

obrigatoriamente  

figurar entre 

os autores.  

Comprovação: Cópia 

da primeira página e 

da ficha 

catalográfica.   
Limite: 2 capítulos (1 

capítulo = 1 crédito)  

 

6) Publicação de 1 livro 

completo durante, durante o 

período do  Mestrado ou 

Doutorado. 
 

O requerente e o 

orientador deverão   

obrigatoriamente 

figurar entre 

os  autores.  

Comprovação: 

Cópia da capa e da 

ficha catalográfica.  

Limite: 3 créditos =1 

livro  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HWfodg9lmwI
https://www.youtube.com/watch?v=HWfodg9lmwI
https://www.youtube.com/watch?v=HWfodg9lmwI


7) Coorientação de TCC da   

graduação/especialização. 
 

Apresentação de 

declaração 

do orientador  
Limite: 1 crédito = 1 TCC  

 

8) Ministrar curso ou palestra que esteja 

relacionado  de pesquisa do PPGCS 

durante o período do Mestrado ou 

Doutorado. 

 

Apresentação do 

certificado   

comprovando que 

ministrou o curso ou 

palestra.. Limite:  crédito 

= 1 curso ou palestra  

 

9) Participação como ouvinte 

em defesas do PPGCS ou 

em  apresentações de 

professores visitantes, 

convidados nacionais 

e  internacionais do PPGCS.  
 
 
 

Os alunos do programa 

deverão  assistir e 

assinar a lista de 

presença. Poderá haver 

somatório das 

participações para 

compor a carga horária 

para obtenção dos 

créditos. 

 

Cada participação 

equivale 3 horas, 

portanto, para 

contabilizar a carga 

horária deste ítem (15 

horas = 1 crédito) o 

aluno deverá acumular 

5 participações como 

ouvinte nas atividades 

do referido item de 

avaliação.  

 



10) Participação em como membro de 

projeto de ensino ou extensão.  

O projeto deve ser 

coordenado por 

docente permanente 

do PPGCS. A 

Declaração deve 

atestar participação 

mínima de 15 horas = 

1 crédito pelo aluno. 

  

Limite: 1 projeto = 1 

crédito 

 

 

 

 

 

11) Participação de comissão   

organizadora de evento científico. 

O requerente deverá   
obrigatoriamente figurar entre os  
membros da comissão 
organizadora do evento.  
Comprovação: declaração 
do  presidente do 
congresso   

Limite: 1 crédito = 1 vento 

 

12) Pedido de Patente O pedido de patente deverá ser  
apresentado contendo o nome 
do discente e do orientador do   

programa.  
Limite: 1pedido de patente = 2 
créditos  

 

13) Patente expedida.  A concessão de patente deverá 
ser apresentada contendo o 
nome do  discente e do 
orientador do   

programa.  
Limite: 1 patente expedida 
= 3 créditos 

 

14) Participação em outros projetos de 

pesquisa.  

O projeto deve ser cadastrado no  
SIGA e o discente deverá compor 
a  equipe de participantes do 
mesmo.  O projeto deverá ser 
diferente daquele desenvolvido 
pelo discente no Mestrado.  
Comprovação: cópia do e-
Campus. 
 Limite: 1 participação = 1 

 



crédito 

15) Geração de produtos de ensino,  
inovação e tecnologia (estágio em  

docência não se enquadra nessa   

modalidade). 

Os produtos devem ser oriundos  
dos projetos nos quais os 
discentes estão envolvidos. São 
exemplos de produtos: material 
didático  (apostila, vídeo-aula), 
softwares,  aplicativos, 
equipamentos e   

tecnologias assistivas.  
Comprovação: declaração 
do responsável.  

Limite: 1 produto = 1 crédito 

 

 

 

16) Participação em comissão a   
serviço do PPGCS.  

 

O requerente deverá apresentar  
declaração da participação por 
um período mínimo de seis 
meses assinada pela   
coordenação ou docente 
responsável pela comissão. 
Limite: 1 comissão = 1 crédito 

 

Total de créditos obtidos 
(deve alcançar obrigatoriamente 3 créditos no Mestrado e 3 ou 6 créditos no 

Doutorado) 

(       ) 

 

 

 

 

 

  

 

 


