
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PGGCA N° 01/2013 
 

 
Regulamenta os pedidos de validação, aproveitamento 
e dispensa de disciplinas no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Agrárias. 
 

 
O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias da UDESC, no uso das suas 
atribuições constantes no inciso VII do art. 9° do Regimento do Programa de Pós-graduação em 
Ciências Agrárias - PPGCA, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. Aprovar a presente instrução normativa que regulamenta os pedidos de validação, 
aproveitamento e dispensa de disciplinas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Agrárias. Para efeito desta, define-se: 
 
I – Aproveitamento de disciplina é o instrumento utilizado para requerer a inclusão, no plano de 

estudo e histórico escolar, de disciplinas obrigatórias, da área de concentração ou de formação 
complementar cursadas nos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do CAV-UDESC; 

II – Validação de disciplina é o instrumento utilizado para requerer a inclusão, no plano de estudo e 
histórico escolar, de disciplinas cursadas em outros Cursos de Pós-Graduação reconhecidos pela 
CAPES, para aproveitamento nos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Agrárias da UDESC, sendo que as disciplinas deveram ter sido cursadas 
nos últimos 10 anos a contar do início do curso; 

III – Dispensa é o instrumento utilizado para permitir a desobrigação do estudante:  
a) cursar a disciplina de estágio em docência quando o mesmo comprovar ser ou tiver sido 

docente de ensino superior pelo menos durante dois semestres nos últimos cinco anos a 
contar do início do curso; 

b) realizar teste de suficiência em língua estrangeira quando apresentar atestado de aprovação 
em teste realizado em outra instituição idônea e reconhecida na área do conhecimento, 
apreciada pelo colegiado. 

 
Art. 2º Os pedidos de aproveitamento, validação ou dispensa de disciplinas deverão ser 
protocolados, até 30 dias após o início de cada semestre letivo, na secretaria acadêmica dos Cursos 
de Pós-Graduação do CAV/UDESC, que encaminhará para análise pela Comissão responsável pela 
avaliação dos pedidos de aproveitamento, validação e dispensa de disciplinas. 
 
§ 1º - A Comissão de Avaliação será composta por três docentes e um discente, designados pelo 
respectivo Coordenador do Curso, que emitirão um parecer a ser aprovado pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da UDESC. 
 
§ 2º - O documento necessário para pedidos de aproveitamento de disciplinas é o histórico escolar 
do aluno. Para pedidos de validação de disciplinas requer-se o histórico escolar do aluno e o 
programa da disciplina cursada. Para pedidos de dispensa de disciplina deve-se anexar documento 
comprobatório de docência ou de suficiência em língua estrangeira, quando for o caso. 



 
Art. 3º Os procedimentos de validação e/ou aproveitamento de disciplinas está condicionado ao 
cumprimento das regras constantes no parágrafo único do inciso I e parágrafo 1º do inciso II do art. 
40 do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias. 
 
§ 1º Desde que observados caput deste artigo, o estudante poderá pleitear aproveitamento e/ou 
validação de disciplinas cursadas em outras áreas de concentração, desde que sejam importantes 
para o seu trabalho de dissertação ou tese e com a anuência por escrito do professor orientador. 
 
§ 2º O aproveitamento de créditos disciplinas validadas ou aproveitadas será limitado a 50% dos 
créditos exigidos para submeter-se a banca examinadora de Dissertação ou Tese. 
 
§ 3º A critério do Comitê de Orientação, e com a concordância formal do Coordenador do Curso, o 
aluno dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa poderá cursar a mais, no máximo 4 e 8 
créditos, respectivamente, em disciplinas de outras instituições de Ensino Superior de cursos de 
pós-graduação Stricto sensu reconhecidos pela CAPES ou vinculados a bolsas sanduíche, desde que 
as mesmas estejam relacionadas com a área de concentração e sejam importantes para uma melhor 
capacitação do aluno. 
 
§ 4º Nos casos previstos no parágrafo anterior, o aproveitamento das disciplinas, bem como a 
atribuição dos respectivos créditos, será apreciado pela Comissão de Avaliação e homologado pelo 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias.  
 
§ 5º Não serão passíveis de aproveitamento as disciplinas de Seminários e Estágio em Docência. 
 
Art. 4º Para validação de disciplina, o número de créditos e conceitos da disciplina cursada serão 
recalculados conforme o disposto nos art. 31 e 32 do Regimento PPGCA. 
 
§ 1º No caso de validação de disciplina, será incluída no histórico do estudante a disciplina 
equivalente ou similar do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias, sendo para tanto 
computado o número de créditos da disciplina interna desse Programa, anexo I e II.  
 
§ 2º Nos casos em que não haja disciplina equivalente ou similar para a validação, a disciplina 
solicitada poderá ser computadas e discriminada como Tópicos Especiais. 
 
§ 3º Por decisão da Comissão de Avaliação pode ser solicita do parecer sobre a equivalência das 
disciplinas ao professor responsável pela disciplina do PPGCA a que se pede validação. 
 
Art. 5º A Inclusão de disciplina de graduação cursada a título de nivelamento poderá ser incluída no 
histórico escolar do aluno por solicitação do aluno e com a anuência do professor orientador. 
 
Parágrafo Único. Os créditos de disciplinas de graduação incluídas no histórico escolar não serão 
contabilizados para integralização dos créditos necessários pra submeter-se a banca examinadora de 
Dissertação ou Tese. 
 
Art. 6º Os casos omissos serão deliberados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Agrárias da UDESC. 
 
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na presente data, revogadas as Instruções 
Normativas 01/2009 e 02/2011. 
 



 
Lages, 27 de setembro de 2013. 
 
 
Prof. David José Miquelluti 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – DISCIPLINAS DO CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM MANEJO 
DO SOLO DA UDESC 

 
Disciplina Créditos CH (hs) 

 
DISCIPLINAS DE NIVELAMENTO 

Estatística 02 30 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

Estágio em Docência 02 30 
Física do Solo 04 

 (3T + 1P) 
60 

Gênese, Morfologia e Classificação de Solos 04 
 (3T + 1P) 

60 

Metodologia Científica e da Pesquisa 04 60 
Química do Solo 04 

 (3T + 1P) 
60 

Seminários 02 30 
DISCIPLINAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

Biodegradação de Resíduos Agrícolas e Industriais 04 60 
Biologia do Solo 04  60 
Ecotoxicologia de Poluentes Inorgânicos 02 30 
Fertilidade do Solo 04 60 
Fisiologia Vegetal 04 60 
Levantamento de Solos 04 60 
Manejo do Solo 04 60 
Matéria Orgânica do Solo 04 60 
Métodos de Análise em Microbiologia e Bioquímica do Solo 04 

 (1T + 3P) 
60 

Mineralogia do Solo 02 30 
Relação Planta Microrganismos 04 

 (3T + 1P) 
60 

Relação Solo-Planta 02 30 
Uso e Conservação do Solo 04 60 
Técnicas de Análises Químicas de Solo e Tecido Vegetal 04 

 (2T + 2P) 
60 

Tópicos Especiais em Ciência do Solo 02 30 
  DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Água no Sistema Solo-Planta-Atmosfera 04 

 (3T + 1P) 
60 

Estatística Experimental e Análise Multivariada 04 60 
Fundamentos do Manejo de Plantas de Lavoura 04 60 
Hidrologia 04 60 
Metodologia do Ensino Superior 04 60 
Modelos Biométricos Aplicados à Agronomia 04 

 (3T + 1P) 
60 

Recuperação de Áreas Degradadas 04 60 
Redação e Apresentação de Trabalhos Científicos 02 40 
 
 



ANEXO II – DISCIPLINAS DO CURSO DE MESTRADO E DOUTORADO EM   
            PRODUÇÃO VEGETAL DA UDESC 
 
 

Disciplina Créditos CH (hs) 
   
DISCIPLINAS DE NIVELAMENTO 

Estatística 02 30 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

Estágio em Docência 02 30 
Metodologia Científica e da Pesquisa 02 30 
Seminários 02 30 

DISCIPLINAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
Análise de Sementes 04 60 
Biologia e manejo de plantas daninhas 04 60 
Biologia molecular vegetal e biotecnologia 04 

(3T + 1P) 
60 

Crescimento e desenvolvimento de plantas de lavoura 04 
(3T + 1P)  

60 

Ecologia nos sistemas agrícolas 03 45 
Fisiologia e tecnologia pós-colheita 04 60 
Fisiologia e manejo de fruteiras de clima temperado I 04 60 
Fisiologia e manejo de fruteiras de clima temperado II 04 60 
Fisiologia e sanidade de sementes 04 

(2T+2P) 
60 

Fisiologia Vegetal 04 60 
Fundamentos do manejo de plantas de lavoura 04 60 
Manejo integrado de pragas 04 

(3T + 1P) 
60 

Manejo integrado de doença 04 
(3T + 1P) 

60 

Melhoramento vegetal 04 
(3T+ 1P) 

60 

Produção e tecnologia de sementes 04 60 
Processos de resistências de plantas a pragas e doenças 03 45 
Resistência de plantas daninhas e herbicidas 04 60 
Uso e conservação de espécies florestais 04 

(3T+ 1P) 
60 

DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
Ecotoxicologia de poluentes inorgânicos 02 30 
Estatística e delineamento experimentais 04 60 
Matéria orgânica do solo 04 60 
Metodologia do ensino superior 04 60 
Modelos biométricos aplicados à agronomia 04 

(3T + 1P) 
60  

Redação e apresentação de trabalhos científicos 02 40 
Relação solo-planta 02 30 
Tópicos especiais em Produção Vegetal 02 30 
 



 


