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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2019-MAG/PPGEO 

 
 

Estabelece normas para 
aproveitamento de créditos no 
Programa de Pós-graduação 
em Geografia (PPGEO) da 
Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. 
 
 

A ASSEMBLEIA GERAL DO CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 31º do Regimento vigente do PPGEO da 
UERN;  
 
CONSIDERANDO ainda, a decisão unânime desta Assembleia, em sua Reunião 
Ordinária realizada no dia 18/03/2019.  
 
R E S O L V E aprova a seguinte Instrução Normativa para o aproveitamento de 
créditos no PPGEO: 
 
Art. 1º. O Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, permitirá aos alunos regularmente matriculados a 

solicitação do aproveitamento de disciplinas para integralização de créditos 

mediante preenchimento de formulário próprio, acompanhado de justificativa 

assinada pelo aluno e de comum acordo com seu orientador, da(s) ementa(s) 

da(s) respectiva(s) disciplina(s) e de documento especificando o conceito obtido 

e a frequência do aluno.  

Art. 2º. O aproveitamento de créditos referentes às disciplinas isoladas cursadas 

em outros programas de pós-graduação limita-se a 08 créditos do total exigido 

pelo PPGEO, quer sejam em disciplinas obrigatórias e/ou eletivas, desde que 

sejam cumpridas as disciplinas do núcleo obrigatório em atendimento a área de 

inserção do PPGEO. O aproveitamento será integral para disciplinas cursadas 

no PPGEO. A avaliação de aceite de créditos obtidos em disciplina por alunos 

especiais está contemplada no Art. 22º. do Regimento Geral do PPGEO. 
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Art. 3º. Só poderão ser aproveitadas disciplinas cursadas em outros Programas 
se a (as) Instituições forem credenciadas pela CAPES e em cursos de pós-
graduação stricto sensu, cursada (s) no prazo máximo de 5 (cinco) anos.  
 

Art. 4º. Poderão ser aproveitados apenas créditos relativos a disciplinas em que 

o aluno obtiver conceito “A”, “B” ou “C”, ou seja, com média acima ou igual a 7,0. 

Art. 5º. O enquadramento da disciplina cursada em outros programas em 

domínio conexo ou específico dependerá de julgamento e aprovação pelo 

Colegiado do curso. 

Art. 6º. Os casos não contemplados na presente Instrução Normativa serão 

deliberados pelo Colegiado do curso. 

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.  
 
 
 

Mossoró, 18 de março de 2019 
 

 

 

Prof.ª. Dr.ª. Márcia Regina Farias da Silva 

Coordenadora do Mestrado em Geografia 
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