UNIVER
RSIDADE FFEDERAL DE
D PERNAM
MBUCO
CE
ENTRO DE A
ARTES E CO
OMUNICAÇÃ
ÃO
PROG RAMA DE PÓS–GRAD
P
UAÇÃO EM
M CIÊNCIA D
DA INFORM
MAÇÃO

NORMATIVA
N
A INTERNA
A Nº 02/202
21
Estabelece
E
as normas para oss processoss de soliccitação de
Aproveitame
A
ento de Cré
édito de Disciplina com
m e sem eq
quivalência
no
n âmbito do Programa de P
Pós-Graduação em Ciência
C
da
In
nformação da Universidade Federral de Pernaambuco.

O PROGRA
AMA DE PÓ
ÓS-GRADUA
AÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇ
ÇÃO DA UN
NIVERSIDAD
DE FEDERALL
DE PERNAM
MBUCO, no
o uso das suas atribuiçõ
ões legais e,, CONSIDER
RANDO:
- a Resoluçção nº 19//2020 do Conselho dee Ensino, Pesquisa e EExtensão (C
CEPE) da Universidade
U
e
Federal de Pernambucco;
- o Regimeento do Proggrama de Pó
ós-Graduação em Ciên
ncia da Inforrmação.

RESOLVE:
Art.. 1º - O Aproveitamen
nto de Créd
dito de Discciplina sem Equivalênccia pode seer solicitado
o
apenas parra as discipliinas eletivas do PPGCI e deve ser requerido eem duas situ
uações:
I-Q
Quando corresponde às
à disciplinaas cursadas pelo discen
nte em outros Program
mas de PósGraduação Stricto Sensu, antes de
e ingressar no PPGCI; e
II - Q
Quando corrresponde às
à disciplinaas cursadas pelo discen
nte em outrros Program
mas, durantee
o período eem que estáá matriculad
do como disscente regu
ular do PPGC
CI.
Paráágrafo único
o - Em relaçção ao item II, a disciplina deverá ser recome
endada pelo
o orientador
para complementar u
uma formaçção específica para o desenvolvim
d
mento da pesquisa
p
e, portanto, o
orientador deverá asssinar o re
equerimentto de soliccitação de Aproveitam
mento de Crédito dee
Disciplina sem Equivalência, juntaamente com
m o discente
e.
Art.. 2º - O Ap
proveitame
ento de Créédito de Disciplinas
D
ccom Equivaalência diz respeito àss
disciplinas cursadas p
pelo discen
nte em Pro
ograma de
e Pós-Gradu
uação Striccto Sensu e deve ser
solicitado vvalidação paara as discip
plinas obrigaatórias.
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Art.. 3º - Enteende-se po
or outros P
Programas de Pós-Graduação Sttricto Sensu aqueles
oferecidos na UFPE e em outras instituiçõess de ensino
o nacionais devidamen
nte reconheecidos pela
CAPES, ou eem instituiçções estranggeiras.
C
CAPÍTULO I
Do aaproveitam
mento de créédito de dissciplina sem
m equivalên
ncia
Art.. 4º - Os ccritérios paara solicitaçção de aprroveitamento de créd
dito de disciplina sem
m
equivalênciia são:
I - A disciplina deve ter sid
do cursada nos último
os 5 (cinco) anos anterriores à solicitação do
aproveitam
mento de crrédito sem equivalênccia, a carga horária deeve corresponder, no mínimo, a
75% da carrga horária total da dissciplina pelaa qual o discente requer o aprove
eitamento de
d crédito,
a nota míniima deve seer 7,0 (sete,, vírgula zerro).
II - A solicitaçção de apro
oveitamentto de crédiito deverá ser feita antes
a
do período
p
da
matrícula n
no PPGCI.
III – É permitid
do o aprove
eitamento aaté o limite
e de 1/3 do total de crréditos exiggidos para a
integralizaçção curricular do curso
o de Mestrado ou Douttorado.
Art.. 5º - Os pro
ocedimento
os para soliccitação de aproveitam
a
mento de cré
édito de dissciplina sem
m
equivalênciia são:
I - Requerimento ende
ereçado ao
o Colegiado do PPG
GCI, conforme Solicittação paraa
mento de C
Crédito de Disciplina
D
ssem Equivalência, disp
ponível no site do PPG
GCI, no linkk
Aproveitam
Documento
os Institucio
onais/Formu
ulários.
II - Cópia do P
Plano de En
nsino (ou P
Programa) da
d Disciplin
na contendo
o: nome daa disciplina,
código, carga horária, créditos, em
menta, objeetivos, meto
odologia e b
bibliografia..
III - Histórico Esscolar conte
endo a disciiplina da qu
ual solicita aaproveitame
ento de crédito.
§ 1ºº - Os disceentes que solicitarem
s
aproveitam
mento de ccrédito de disciplinas
d
c
cursadas
no
o
PPGCI não necessitam
m anexar ao
a requerim
mento a Có
ópia do Plaano de Ensino (ou Pro
ograma) daa
Disciplina, ttampouco o Histórico Escolar.
§ 2ºº - Quando
o se tratar de
d aproveittar crédito de disciplina cursada em outro Programa
durante o período em
m que estáá matriculad
do como discente
d
reggular no PP
PGCI, será necessário
n
constar a assinatura do orientado
or no requerimento.
§ 3ºº - A secrettaria do PPG
GCI deverá encaminhaar para apreciação do colegiado somente oss
processos de Solicitaação de Ap
proveitameento de Crrédito de D
Disciplina sem
s
Equivaalência quee
os procedim
mentos de solicitação
o estabeleccidos nestaa
atenderem todos os critérios e todos o
Normativa Interna.
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C
CAPÍTULO III
Do
o aproveitam
mento de ccrédito disciiplina com equivalência
Art.. 6º - Os ccritérios paara solicitaçção de aprroveitamento de créd
dito de discciplina com
m
equivalênciia são:
I - A disciplina d
deve ter sid
do cursada n
nos últimos 5 (cinco) an
nos anterio
ores à solicittação.
II – A ementa, os conteúdos e a carrga horária da disciplina cursadaa em outro Programa
deverá corrresponder, no mínimo, em 75%
% com a dissciplina do curso do PPGCI
P
soliciitada para
equivalênciia.
III - A nota mín
nima da dissciplina curssada em ou
utro Programa deverá ser 7,0 (seete, vírgula
zero).
IV --A solicitaçção de equ
uivalência d
deverá ser feita antees do perío
odo da maatrícula da
disciplina n
no PPGCI.
V- É permitid
da a equivvalência dee apenas uma
u
discip
plina obrigaatória paraa discentess
matriculado
os no curso
o de mestraado e de um
ma no douttorado, com
m carga horrária de 60 horas cadaa
uma, correspondente a quatro crréditos em aambos os caasos.
Art.. 7º - Os pro
ocedimento
os para soliccitação de aproveitam
a
ento de cré
édito de dissciplina com
m
equivalênciia são:
I – Requerimento, com assinatura d
do discente,, endereçad
do ao Coleggiado do Programa dee
Pós-Graduaação em Ciêência da Info
ormação, co
onforme So
olicitação paara Aproveitamento dee Crédito dee
Disciplina ccom Equivalência, dispo
onível no site do PPGC
CI, link Form
mulários.
II - Cópia do P
Plano de En
nsino (ou P
Programa) da
d Disciplin
na contendo
o: nome daa disciplina,
código, carga horária, créditos, em
menta, contteúdo, obje
etivos, meto
odologia e bibliografia.
b
III - Histórico Esscolar conte
endo a disciiplina da qu
ual o discentte solicita equivalência
e
a.
Paráágrafo únicco – Os discentes
d
m
matriculados no curso
o de doutorado do PPGCI quee
solicitarem Aproveitam
mento de Crédito
C
de Disciplina com Equivaalência cursadas enqu
uanto aluno
o
regular no curso de m
mestrado do Programaa não nece
essitam aneexar ao requerimento a Cópia do
o
Plano de En
nsino (ou Prrograma) daa Disciplina,, tampouco
o o Histórico
o Escolar.
IV – Parecer reelativo à ace
eitação ou n
não da soliccitação de eequivalência da referid
da disciplinaa
por dois professores permanenttes do PPG
GCI, sendo um deles, obrigatoriaamente, o docente daa
disciplina n
no Programaa.
Art.. 8º – A hom
mologação da solicitaçção de Apro
oveitamento
o de Crédito
o de Disciplina com ou
u
sem Equivaalência será de compettência do Co
olegiado do
o PPGCI.
Paráágrafo único – A secre
etaria do PPGCI deverrá encaminh
har para paarecer dos professoress
somente oss processoss de Solicitaação de Aprroveitamentto de Crédiito de Discip
plina com Equivalência
E
a
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que apreseentarem toda a docum
mentação e todos os procedimentos de solicitação esstabelecidoss
nesta Norm
mativa Interna.
Art.. 9º - Os cassos omissos serão resolvidos pelo Colegiado d
do PPGCI/U
UFPE.
Art.. 10. Fica revvogada a Re
esolução nºº 03/2013 do
d PPGCI e d
demais disp
posições em
m contrário.
Art.. 11 - Esta Normativa Interna en
ntrará em vigor
v
na data de sua publicação no Boletim
m
Oficial da U
UFPE.
APROVADA
A NA 82ª R
REUNIÃO ORDINÁRIA D
DO COLEGIIADO DO PROGRAMA
A DE PÓS-GR
RADUAÇÃO
O
EM CIÊNCIA
A DA INFOR
RMAÇÃO DA UNIVERSSIDADE FEDERAL DE PEERNAMBUC
CO, REALIZA
ADA NO DIA
A
29 DE JULH
HO DE 2021.

Profa. N
Nadi Helenaa Presser
Coordenadora do Prrograma dee Pós-Gradu
uação em Ciência da Infformação
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