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1. Total de créditos necessários
Para o cumprimento do total de créditos necessários nos cursos de mestrado e
doutorado do EGC, deve ser observada a tabela a seguir:
CRÉDITOS REGIMENTAIS

MESTRADO

DOUTORADO

Total de créditos no EGC:

18 créditos

36 créditos

Em Disciplinas

Mínimo de 8 créditos
Máximo de 14 créditos

Mínimo de 12 créditos
Máximo de 24 Créditos

Em Atividades Acadêmicas

Mínimo de 4 créditos
Máximo de 10 créditos

Mínimo de 12 créditos
Máximo de 24 créditos

Créditos em Dissertação/Tese

6 créditos

12 créditos

Créditos Necessários

24 créditos*

48 créditos*

* Referentes aos créditos necessários para obtenção do título

2. Créditos referentes às disciplinas
Os critérios referentes às disciplinas do EGC seguem as diretrizes da tabela a seguir:
MESTRADO

DOUTORADO

Disciplinas Cursadas no EGC

06 créditos

08 créditos

(a partir da 1ª matrícula)

(Obrigatoriamente no EGC)

(Obrigatoriamente no EGC)

Até 08 créditos

Até 14 créditos

DISCIPLINAS NO EGC

Aproveitamento
(cursadas antes da 1ª matrícula)

DISCIPLINAS DE OUTROS PROGRAMAS
Equivalência

Até 04 créditos

Até 12 créditos

Validação

Até 02 créditos

Até 06 créditos

Total Mínimo:

08 créditos

12 créditos

Total Máximo*:

14 créditos

24 créditos

* Referentes aos créditos necessários para obtenção do título

3. Créditos referentes às atividades acadêmicas
O total de créditos referentes às atividades acadêmicas segue as diretrizes da tabela
a seguir:
CRÉDITOS EM ATIVIDADES ACADÊMICAS
MESTRADO

DOUTORADO

Mínimo de 4 créditos,
sendo 2 referentes à
Produção Intelectual
(Obrigatoriamente)

Mínimo de 12 créditos,
sendo 6 referentes à
Produção Intelectual
(Obrigatoriamente)

Produção Intelectual
(Bibliográfica e Técnica)

PPP
(Participação em Projeto de Pesquisa)

APP
(Atividade de Pesquisa Programada)

Tutoria Docência - para doutorado
(Apoio em disciplinas do mestrado)

Tutoria de Orientação - para doutorado
(Apoio em orientações de mestrado)

Estágio Docência
(Apoio em disciplinas de graduação)

4. Submetendo as atividades acadêmicas para avaliação

1

Preencher o formulário de solicitação de crédito, da respectiva atividade
acadêmica.
Os formulários estão disponíveis no site do PPGECG.
Instruções e Formulários

Abra uma pasta em seu computador com o nome da respectiva
atividade. Ex: Form_Periodico_Nomedoaluno

Salve o formulário e os documentos exigidos na pasta. Para cada
formulário de atividade acadêmica constam instruções com os
documentos exigidos.

2

Faça isso para cada atividade.
Artigo; capa da revista;
sumário; página onde
aparece o ISSN da Revista;
cópia atualizada do
Currículo Lattes; formulário.

Form_Anais_Fulano

Form_Revista_Fulano

Form_Evento_Fulano

Compacte as pastas em arquivo zip ou .rar
e envie o arquivo para:
atividades.academicas@egc.ufsc.br

3

Trabalho_Anais
_Fulano

Periodico_Revista
_Fulano

Atividades_Academicas_Fulano.zip

Evento_Fulano

IMPORTANTE
- O e-mail atividades.academicas@egc.ufsc.br é exclusivo para o envio de
solicitações de Atividades Acadêmicas (nos moldes indicados acima), não
servindo para outras finalidades.
- Os alunos que enviarem solicitações diferentes das etapas colocadas neste
documento ou para outro endereço, não terão suas solicitações submetidas
à avaliação.
- Para dúvidas e
secretaria@egc.ufsc.br.
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