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RESOLUÇÃO Nº 02/2017 – POSENSINO UERN/UFERSA/IFRN

Aprova critérios para aproveitamento de disciplinas.

  
Os Coordenadores do Programa de Pós-graduação em Ensino – POSENSINO Prof. Jean Mac Cole

Tavares Santos, Prof. Vicente de Lima Neto e Prof. Albino Oliveira Nunes, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias.

CONSIDERANDO a demanda de solicitações de aproveitamento de disciplinas cursadas no PO-

SENSINO e em outros programas de Pós-Graduação stricto sensu.

CONSIDERANDO a necessidade de delimitar normas para o pedido de aproveitamento;

R E S O L V E :

Art. 1º – Estabelecer normas e procedimentos para solicitações de aproveitamento de disciplinas

cursadas em programas de Pós-Graduação stricto sensu. 

Art. 2º – O discente deverá preencher formulário específico de aproveitamento de disciplinas, com

ciência de seu orientador(a), que deverá está anexado os seguintes documentos:

 Declaração de disciplina cursada como aluno especial constando nota ou situação OU cópia do

diário (caso a disciplina tenha sido realizada no próprio programa) constando frequência e situação

aprovado ou média acima de 7,0 (sete).

 O  programa  da  disciplina,  quando  cursada  em  outros  PPG.

Os mestrandos poderão aproveitar disciplinas cursadas como alunos especiais de até 05 (cinco)

anos antes do início do curso.

 Os pedidos serão analisados por seus respectivos orientadores e docente(s) que ministrou a disci-

plina (em caso de disciplina cursada no POSENSINO). Caso seja de outro PPG, o orientador fará

análise e levará para reunião do Colegiado para deferir e registrar em ata, ou para buscar informa-

ções e opiniões antes de tomar sua decisão.

Art. 3º – Após aprovação do orientador ou do colegiado, o discente está apto ao aproveitamento

da(s) disciplinas;
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Art. 4º – Em caso de disciplinas eletivas como Tópicos Especiais, faz-se lembrar que o discente

deve constar no máximo 02 disciplinas no programa, e 01 de aproveitamento com mesmo título inicial.

Art. 5° - Este ato entra em vigor nesta data.

Mossoró-RN, 31 de agosto de 2017.

REGISTRE-SE.   PUBLIQUE-SE.   CUMPRA-SE.
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