
 

 

 Resolução 06 de 2021, de 18 de outubro de 2021 

 

 

Estabelece os critérios para o aproveitamento de créditos. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da 
Universidade Federal de Minas Gerais, NPGAU-EA-UFMG, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, estabelece os critérios para aproveitamento de créditos: 

Art. 1º Poderão ser aproveitados para a integralização do Curso de Mestrado até um total de 10 (dez) créditos, 
desde que obtidos com conceito A ou B, em atividades acadêmicas regulares de Programas de Pós-
graduação stricto sensu ou em atividades acadêmicas isoladas do NPGAU ou de outros Programas de 
Pós-graduação stricto sensu cursadas nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao ingresso no 
Mestrado. 

Art. 2º Poderão ser aproveitados para a integralização do Curso de Doutorado até um total de 8 (oito) créditos, 
desde que obtidos com conceito A ou B, em atividades acadêmicas regulares de Programas de Pós-
graduação stricto sensu ou em atividades acadêmicas do NPGAU ou de outros Programas de Pós-
graduação stricto sensu cursadas nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao ingresso no Doutorado. 

Art. 3º Atividades de Formação Transversal (Código UNI) que oferecem vagas para pós-graduação poderão 
ter seus créditos aproveitados para a integralização dos cursos de Mestrado e Doutorado sob a forma 
de “Atividades Acadêmicas de Pós-graduação”, mediante requerimento de aproveitamento de estudos. 

Art. 4º Os requerimentos de Aproveitamento de Estudos deverão ser protocolizados em formulário próprio 
(disponível no site do NPGAU), com a anuência do docente orientador, até o 30º dia útil após o início 
do semestre letivo em que se fará sua creditação no histórico escolar do discente, para avaliação do 
Colegiado. 

Art. 5º Casos omissos serão avaliados pelo Colegiado. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial  as Resoluções Nº 2005_01, de 21/02/2005, Nº 
2009_01, de 05/05/2009, Nº 2009_01 reeditada em 07/07/2009, e Nº 2009_02, de 22/10/2009. 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela Câmara de Pós-graduação da UFMG. 

 

Belo Horizonte, 18 de outubro de 2021 

 

Professora Ana Paula Baltazar dos Santos 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em  Arquitetura e Urbanismo, NPGAU-EA-UFMG 
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