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RESOLUÇÃO N° 006/2015 - PPGL 
 

Regulamenta o processo de Aproveitamento de 
Estudos no âmbito do PPGL. 

 
  A COORDENADORA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS - PPGL, 
usando das atribuições regimentais, 
  
  CONSIDERANDO a necessidade de adequar os processos de Aproveitamento de 
Estudos do PPGL/UFAM à regulamentação institucional vigente;  

 
CONSIDERANDO decisão do Colegiado do PPGL, aprovado na reunião ordinária 

realizada em 19 de novembro de 2015, 
 
 
  R E S O L V E : 
 
 

Art. 1° - A matrícula curricular de alunos regulares poderá ser feita com 
aproveitamento de estudos realizados em outros programas de pós-graduação stricto sensu, 
reconhecidos pela CAPES/MEC. 

 
Art. 2º - O aproveitamento de créditos poderá ser feito: 
 
I - quando a disciplina cursada com aprovação pelo aluno tiver, em conteúdo e 

duração, desenvolvimento idêntico, equivalente ou superior à da disciplina que pretende; 
 
II - quando, a critério do PPGL, os estudos realizados em duas ou mais disciplinas se 

complementarem em uma ou mais disciplinas do curso pretendido; 
 
III - quando os estudos realizados pelo aluno não atenderem aos previstos nas alíneas 

“a” e “b”, mas guardarem afinidade com a área de concentração do Programa e forem de interesse 
para o desenvolvimento de sua dissertação; 

 
§ 1º - O aluno, ao requerer o aproveitamento de estudos, deverá juntar comprovante 

da instituição em que os estudos foram realizados, em que deverá constar o nome da instituição e do 
professor responsável, o período em que a disciplina foi ministrada, a carga horária, bem como o 
programa da disciplina e a nota/conceito obtido; 

 
§ 2º - Para o aproveitamento de estudos, deve ser observado o limite de 1/3 (um terço) 

dos créditos de disciplinas previstos para a integralização do curso e o limite de cinco anos desde a 
realização da disciplina em relação à data da solicitação; 

 
§ 3º - Devidamente instruído o processo, a Coordenação analisará e emitirá parecer 

conclusivo com deferimento ou indeferimento do pedido, podendo, para isso, solicitar parecer ad hoc 
de docente credenciado do PPGL, submetendo a decisão final à homologação do Colegiado de Curso 
do PPGL. 
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Art. 3º - Na ocasião da matrícula subsequente à data do aproveitamento, os créditos 

obtidos e aproveitados serão transcritos no histórico escolar pelo sistema próprio da Universidade. 
 
Art. 4º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPGL, ouvido o 

Colegiado de Curso. 
 

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Art. 6º - Esta Resolução passa a vigorar a partir de sua publicação. 
 

 
COLEGIADO DO PPGL, em Manaus, 19 de novembro de 2015. 

 
 
 
 

MARIA LUIZA DE CARVALHO CRUZ CARDOSO 
COORDENADORA 


