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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS – PPGCAMB 
 

RESOLUÇÃO Nº 01/2016 - PPGCAMB 
 

Altera a redação dos Capítulos II e IV, do 
regime didático para o Programa de Pós-
Graduação em Ciências Ambientais, aprovado 
pela Resolução Nº 05/2015 - PPGCAMB. 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, no uso de suas 
atribuições constantes no Regimento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do 
Estado de Santa Catarina - UDESC (Resoluções Nº 013 e 033/2014 – CONSEPE), e 
considerando as deliberações do Colegiado tomadas nas reuniões de 11 de março e 07 de junho 
de 2016, 

RESOLVE: 
 

Art. 1º O Artigo 8 do Regime Didático para o Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais – PPGCAMB, aprovado pela Resolução Nº 05/2015 – PPGCAMB, passa a ter a 

seguinte redação: 

“Art. 8. São computados créditos das atividades: 

I. Artigo completo publicado ou aceito para publicação em revista indexada (Qualis A1 e A2) na área 
das Ciências Ambientais, corresponde a três (03) créditos cada.  

II. Artigo completo publicado ou aceito para publicação em revista indexada (Qualis B1 e B2) na área 
das Ciências Ambientais, corresponde a dois (02) crédito cada.  

III. Artigo completo publicado ou aceito para publicação em revista indexada (Qualis B3 e B4) na área 
das Ciências Ambientais, corresponde a um (01) crédito cada.  

IV. Publicação de livro ou capítulo de livro, com corpo editorial e registro no ISBN na área das Ciências 
Ambientais, correspondem a três (03) créditos cada; 

V. Publicação de livro, sem corpo editorial, na área das Ciências Ambientais, corresponde a um (01) 
crédito cada; 

VI. Produção de software registrado, capítulo de livro com corpo editorial e registro no ISBN, na área 
das Ciências Ambientais, aceito para publicação, conforme norma Qualis, corresponde a dois (02) 
créditos cada; 

VII. Realização de Relatórios e/ou Pareceres Técnicos na área das Ciências Ambientais para 
instituições públicas e/ou privadas, com carga horária superior a 100 horas, com Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) do conselho ao qual o aluno está vinculado, corresponde a um 
(1,0) crédito cada; 

VIII. Desenvolvimento de produtos e patentes voltados à área de Ciências Ambientais, correspondem 
a três (03) créditos cada. 

§ 1º A solicitação do cômputo dos Créditos Especiais deverá ser feita pelo aluno, em Formulário Padrão 

do Programa, devidamente documentada e comprovada integralmente (texto completo) e receber 

manifestação favorável do Orientador e do Colegiado do PPGCAMB. 

§ 2º Serão computados o limite máximo de 3 (três) Créditos Especiais. ” 
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Art. 2º O Capítulo IV do Regime Didático para o PPGCAMB, aprovado pela Resolução Nº 

05/2015 – PPGCAMB, passa a ter a seguinte redação: 

“CAPÍTULO IV 
DA VALIDAÇÃO, APROVEITAMENTO E DISPENSA DE DISCIPLINA 

Art. 11. 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 PPGCAMB. 

§ 2º O documento necessário para os pedidos de aproveitamento e/ou validação de disciplinas é o histórico 

escolar do aluno e o programa da disciplina cursada.  

Art. 12. Dispensa é o instrumento utilizado para permitir a desobrigação do estudante: 

a) de cursar a disciplina de Docência Orientada quando o mesmo comprovar ser ou tiver sido 
docente de ensino superior pelo menos durante dois semestres nos últimos três anos a contar 
do início do curso, com direito ao cômputo dos créditos; 

b) de 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, conforme o que reza o Artigo 10º § 2º e § 3º. 

Art. 13. Não serão passíveis de aproveitamento e/ou validação as disciplinas de Seminários e Docência 

Orientada. 

Art. 14. Para aproveitamento e/ou validação de disciplina, o número de créditos e conceitos da disciplina 

cursada serão ajustados conforme o disposto no currículo do PPGCAMB e no Regimento Geral da Pós-

Graduação stricto sensu da UDESC – Resoluções Nº 013 e 33/2014 – CONSEPE. 

§ 1º No caso de validação de disciplina, será incluída no histórico do estudante a disciplina equivalente ou 

similar do PPGCAMB, sendo para tanto computado o número de créditos da disciplina interna desse 

Programa. 

§ 2º Por decisão da comissão de avaliação pode ser solicitado parecer sobre a equivalência das disciplinas 

ao professor responsável pela disciplina do PPGCAMB a que se pede validação. 

Art. 15. Os créditos passíveis de aproveitamento são definidos nos parágrafos deste artigo, limitados a 12 

(doze) créditos.  

§ 1º. Créditos em disciplinas cursadas como aluno especial do PPGCAMB, desde que cursadas no prazo 

de 36 (trinta e seis) meses anteriores à data da matrícula inicial como aluno regular do Programa.  

§ 2º. Créditos em disciplinas cursadas em outro PPG stricto sensu reconhecido pela CAPES, em áreas 

afins às linhas de pesquisa do PPGCAMB, desde que cursadas no prazo de 36 (trinta e seis) meses 

anteriores à data da matrícula inicial como aluno regular do PPGCAMB ou durante a matrícula vigente no 

curso de Mestrado do Programa.” 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário. 

Lages, 15 de junho de 2016. 

 
Flávio José Simioni 

Coordenador do PPGCAMB 


