UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE QUÍMICA
PÓS-GRADUAÇÃO

Formulário para Solicitação de Aproveitamento de Disciplina(s)/Crédito(s)
(para fazer a solicitação é necessário estar no mínimo no 2º período do curso)

Nome:

DRE:

Curso:

Nível:

( ) MSc

( ) DSc

Dados do Programa de Pós-Graduação de origem da(s) disciplina(s)
Programa:
Instituição:
Relação da(s) disciplina(s) que está(ão) sendo solicitada(s) aproveitamento
Código da
disciplina

Assinatura do Aluno:
Recebido por:

Nome da disciplina

Carga
Horária

Total de Horas:
Data desta solicitação:
____/____/______
Data do recebimento:
____/_____/_______
Parecer da Comissão/Coordenação do PPG:

Cidade Universitária - Ilha do Fundão - CEP 21941-909 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3938-7260 e-mail spg@iq.ufrj.br
Secretaria de Pós-graduação

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE QUÍMICA
PÓS-GRADUAÇÃO

Regras para o aproveitamento de créditos:
1- O aluno(a) que cursou o Mestrado no mesmo Programa do atual (está no Doutorado no mesmo PPG)
também deve solicitar o aproveitamento. Neste caso, o aluno poderá solicitar o aproveitamento integral
dos créditos.
2- Para o curso de Mestrado permite-se o aproveitamento de até 120h (1/3 do total) e para o Doutorado,
até 150h (1/3 do total) obtidos em curso de outro Programa de pós-graduação.
3- Entregar na SPG este formulário preenchido em 2(duas) vias, juntamente com 1(uma) via original ou
cópia autenticada do Histórico Escolar ou declaração onde as disciplinas foram realizadas e as ementas das
mesmas e o histórico não-oficial do curso atual a partir do 2º período.
Atenção: Caso seja aproveitada a carga horária máxima permitida (1/3 do total), o(a) aluno(a) deve
solicitar à Comissão/Coordenação do Programa autorização antes de cursar disciplinas externas ao PPG
ao qual está matriculado, sob pena de não ter seus créditos aproveitados posteriormente.

Regulamento do IQ de 2008:
Art. 27. O aluno que tiver sua matrícula cancelada poderá pleitear readmissão.
§ 2º Em caso de readmissão, o aluno reger-se-á pelo regulamento e normas vigentes no momento da
readmissão, podendo solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas anteriormente. A Comissão
Deliberativa do Programa analisará a solicitação do aluno.
Art. 33. (...) poderão solicitar à Coordenação do Programa (...) aproveitamento de disciplinas cursadas em
outros Programas de Pós-Graduação, até um terço do total de horas exigido para a obtenção do grau
postulado ou a critério da Comissão Deliberativa Programa.
§ 2º (...) os candidatos a Doutorado poderão solicitar à Coordenação do Programa o cômputo da carga
horária (...) obtida em curso de mestrado realizado no mesmo Programa.
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