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RESOLUÇÃO Nº 03, DE 09 DE ABRIL DE 2019. 

 
 

Estabelece normas para atribuição de 

créditos a atividades acadêmicas 

complementares realizadas durante o curso 

de Mestrado Profissional Educação  e 

Docência. 

 

 
O Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Educação e Docência da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais resolve: 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

Art. 1º Esta Resolução estabelece critérios para atribuição de créditos a 

atividades complementares realizadas durante o curso de Mestrado Profissional em 

Educação e Docência – PROMESTRE, da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Minas Gerais. 

Art. 2º São consideradas atividades complementares para fins de 

aproveitamento de créditos: 

 

I. A publicação de textos em periódicos qualificados no  Qualis/CAPES; 

II. A publicação de trabalhos completos e/ou produtos educacionais Anais de 

congressos ou eventos similares; 

III. A publicação de capítulo em livro, com número de ISBN; 

IV. A publicação de texto integral de livro, com número de ISBN; 
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V. A apresentação de trabalho e de produtos educacionais em congressos ou 

eventos similares; 

VI. O Estágio de Docência regulamentado por resolução específica. 

Art. 3° O pedido que não esteja fundamentado em alguma das hipóteses 

descritas no artigo 2° desta resolução será examinado pelo Colegiado se encaminhado 

pelo orientador com a respectiva justificativa em até 30 (trinta) dias antes do prazo 

marcado para defesa de dissertação. 

§ 1º: Para fins de atribuição de créditos levar-se á em consideração a decisão 

do Colegiado. 

§ 2º: O aproveitamento de créditos oriundos  de  atividades complementares 

será requerido pelo estudante, mediante preenchimento de formulário, ao Colegiado do 

curso até 3 (três) meses antes da data marcada para defesa de dissertação. 

Art. 4º  Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2019 
 

 Professora Maria Amália de Almeida Cunha 
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