
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
CURSO DE DOUTORADO EM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E

BIOFARMACÊUTICA

RESOLUÇÃO Nº 1/2017, de 29 de junho de 2017.

Estabelece os critérios para aproveitamento
de créditos de disciplinas cursadas em
diferentes programas de mestrado e/ou de
doutorado no âmbito do Programa de
Doutorado em Inovação Tecnológica e
Biofarmacêutica.

O Colegiado do Programa de Doutorado em Inovação
Tecnológica e Biofarmacêutica da UFMG, no uso de suas
atribuições estatutárias, considerando a necessidade de disciplinar o
aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas em diferentes
programas de mestrado e/ou de doutorado,

RESOLVE:

Art. 1º Os créditos obtidos em disciplinas cursadas no Mestrado
Profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) serão aproveitados de
forma automática, desde que cursadas até 04 (quatro) anos, a partir
de sua obtenção, considerando que os cursos de mestrado e
doutorado estão em áreas afins.
Parágrafo único: Ultrapassado o prazo referido no caput, o estudante
poderá, ouvido o seu orientador, ter seus créditos revalidados por
tempo determinado, a juízo do Colegiado do curso.

Art. 2º Créditos obtidos em disciplinas cursadas em outros Programas
de Pós-Graduação, tanto da UFMG como de outras instituições,
poderão ser aproveitados e, para tanto, o Colegiado deverá indicar
um professor orientador pleno, vinculado ao Programa, para analisar
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os pedidos e emitir parecer, que deverá considerar os seguintes
requisitos:

I - A disciplina deverá ser correlata e auxiliar no desenvolvimento do
projeto de Tese desenvolvido pelo discente;
II - A disciplina deverá ter sido cursada em até 04 (quatro) anos, a
partir de sua obtenção. Caso o prazo referido no parágrafo anterior
tenha ultrapassado, o estudante poderá ouvido o seu orientador, ter
seus créditos revalidados por tempo determinado, a juízo do
Colegiado do curso

Art. 3º O pedido de aproveitamento de créditos deverá incluir:
I - Justificativa do discente demonstrando a relação da disciplina com
o projeto de tese, com o “De Acordo” do orientador;
II - Formulário de Requerimento de Aproveitamento de Estudos, do
Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da UFMG,
devidamente preenchido, datado e assinado;
III - Cópia(s) da(s) ementa(s) da(s) disciplina(s) e do histórico escolar
que comprovem todas as informações da(s) disciplina(s) que deseja
solicitar aproveitamento de créditos.

Art. 4º O aluno deverá obter pelo menos 50% (cinquenta por
cento) do total de créditos exigidos em disciplinas da
área de concentração do Curso, independentemente do
número de créditos obtidos em outros cursos.

Art. 5º A presente Resolução entra em vigor nesta data.
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