
ROTEIRO PARA ALUNOS DO PPG-CEM: 
 

III – DISCIPLINAS CURSADAS EM OUTROS PROGRAMAS 
 
ART. 25 (Regimento Interno do PPG-CEM) 

A critério da CPG-CEM, disciplinas de Pós-Graduação, cursadas como aluno 
regular em outro curso de mesmo nível, ou cursadas como aluno especial em 
qualquer curso de Pós-Graduação, poderão ser reconhecidas pelo PPG-CEM, 
até o limite de 40% do total de créditos exigidos para a integralização das 
disciplinas de Mestrado ou Doutorado, desde que cursadas, no máximo, até dois 
anos antes da matrícula no curso. 

§ 1º - A critério da CPG, poderão ser reconhecidas todas as disciplinas cursadas 
no próprio programa, como aluno especial, desde que cursadas no máximo 
24 meses antes da matrícula como aluno regular do curso. 

§ 2º - Obedecer ao disposto no  § 5º  e  § 6º  do Artigo 30º. 
 

§ 5º do Art.30º - No caso do primeiro semestre do Curso de Mestrado, o aluno 
obrigatoriamente solicitará inclusão em seu histórico escolar, 
nesse semestre, de todas as disciplinas válidas cursadas como 
aluno especial no PPG-CEM ou em qualquer outro Programa 
de Pós-Graduação. Portanto o valor de “d” constante do § 1º 
deste Artigo levará isso em consideração. 

 

§ 6º do Art.30º - Quando o primeiro semestre for do Curso de Doutorado, o aluno 
obrigatoriamente solicitará a inclusão em seu histórico escolar, 
nesse semestre, das eventuais disciplinas válidas feitas como 
aluno especial no PPG-CEM ou em qualquer outro Programa 
de Pós-Graduação. Tendo o aluno concluído o seu Curso de 
Mestrado no PPG-CEM, as disciplinas cursadas nesse 
Mestrado serão automaticamente convalidadas, pela Secretaria 
do PPG-CEM, nesse primeiro semestre. Portanto o valor de 
“d” constante do § 1º deste Artigo levará isso em consideração. 

 
 

1. Solicitação de inclusão de disciplinas 
 

• A solicitação deverá ser feita no primeiro semestre do curso; 
• Para a solicitação, o aluno deverá preencher requerimento disponível no 

site www.ppgcem.ufscar.br, anexando os comprovantes das disciplinas, 
ementa e programa da disciplina, em documento assinado pela secretaria 
do programa de pós-graduação; 

• Para análise, a CPG-CEM considerará a qualidade do programa de pós-
graduação, a compatibilidade da disciplina com o PPG-CEM, a nota 
obtida; 

• Sendo aprovada a inclusão, o aluno receberá os créditos da disciplina 
baseados na disciplina cursada no outro Programa. Na análise da carga 
horária, será considerada a regra geral de 01 crédito para cada 15 
horas/aula. 

 
 



 
2. Solicitação de equivalência de disciplinas 
 

• A solicitação deverá ser feita no primeiro semestre do curso; 
• O aluno poderá solicitar que disciplinas cursadas em outros programas 

em períodos que o aluno não estava vinculado ao PPG-CEM sejam 
reconhecidas como equivalentes de disciplinas obrigatórias ou optativas 
do PPG-CEM; 

• Para a solicitação, o aluno deverá preencher requerimento disponível no 
site www.ppgcem.ufscar.br, anexando os comprovantes das disciplinas, 
ementa e programa da disciplina, em documento assinado pela secretaria 
do programa de pós-graduação; 

• Para análise, a CPG-CEM considerará a qualidade do programa de pós-
graduação, a ementa, programa e carga horária da disciplina em 
comparação com a do PPG-CEM, a nota obtida; 

• Sendo aprovado a equivalência, o aluno estará dispensado de cursar a 
disciplina do PPG-CEM, recebendo os créditos da disciplina baseados na 
disciplina do PPG-CEM. 

 
  

3. Cursar disciplinas de outros programas de pós-graduação enquanto aluno 
matriculado no PPG-CEM 

• Serão consideradas, para inclusão ou equivalência, as disciplinas 
cursadas em outro Programa durante o curso de mestrado ou doutorado 
no PPG-CEM, somente se solicitada autorização antes do início da 
disciplina em questão; 

• O aluno deverá encaminhar uma carta solicitando a autorização, 
acompanhada da ementa e programa da disciplina e uma carta do 
orientador justificando a necessidade; 

• Para análise, a CPG considerará a qualidade do programa de pós-
graduação, a ementa, o programa e a carga horária da disciplina, e as 
justificativas apresentadas; 

•  Sendo aprovada a solicitação, o aluno deverá apresentar, no final do 
semestre, comprovação de aprovação na disciplina, para que a secretaria 
do PPG-CEM tome as providencias para a inclusão no Histórico Escolar. 


