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INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2017 PPGSIS/UTFPR 

 
Estabelece as diretrizes normativas para a 
obtenção de Créditos Complementares  
(Tópicos Especiais I e Tópicos Especiais II) do  
Programa de Pós-Graduação em 
Agroecossistemas (PPGSIS) da UTFPR 
Câmpus Dois Vizinhos 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas (PPGSIS) da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos, no uso de suas 
atribuições e com base no Artigo 25º do Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu 
da UTFPR (Res. 010/2016-COPPG), com base no Artigo 30o, Parágrafo 3o, do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agroecossistemas 
(PPGSIS/UTFPR), onde está definida a obtenção de dois créditos suplementares, vem 
por meio da presente instrução normatizar: 

 
Art. 1º - Para obtenção do diploma de Mestre em Agroecossistemas, o aluno deverá obter 
02 Créditos Suplementares (Créditos Complementares), obedecendo aos parágrafos à 
seguir: 

 
§ 1º Participação em eventos - Máximo permitido: 01 crédito.  
Considera-se: participação em eventos técnico-científicos na área do PPGSIS ou 
correlata, como congressos, seminários, simpósios, workshops, eventos de natureza 
técnica, eventos online de mesmo nível, etc., bem como assistir banca de defesas 
de dissertação e tese na área do referido programa, como sendo:  
a) Evento internacional ou nacional: 1 crédito; 
b) Evento regional, local e/ou evento online: 0,5 crédito;  
c) Assistir banca de defesa de dissertação e tese na área do programa: 0,25 
crédito (com participação limitada à, no máximo, 02 bancas de defesa). 

 
§ 2º Trabalho publicado/aceito em periódico ou em anais de eventos - Máximo 
permitido: 02 créditos.  
Consideram-se: trabalhos publicados em periódicos listados no Qualis Capes, 
conforme último quadriênio como sendo: 
a) Qualis B1 ou maior: 2 créditos;  
b) Qualis B2 a B5: 1 crédito;  
c) Capítulo de livro: 1 crédito;  
Obs.1: O aluno pode constar como coautor, convalidando assim nesses casos, 
apenas 50% do crédito;  
Obs.2: Um mesmo artigo pode ser usado para pontuação para mais de um aluno. 

 
Consideram-se: trabalhos publicados em anais de eventos (trabalho completo, 
resumo expandido ou resumo simples) científicos em nível local, regional, nacional e 



internacional, na área de concentração do Programa. 
d) Publicação de trabalho: 0,5 crédito.  
Obs.1: O aluno pode constar como coautor, convalidando assim nesses casos, 
apenas 50% do crédito;  
Obs.2: Um mesmo artigo pode ser usado para pontuação para mais de um aluno. 

 
§ 3º Estágio de Docência – Máximo permitido 01 crédito (Exigência 
obrigatória para alunos bolsistas).  
Considera-se como estágio em docência a atuação do mestrando em sala de aula 
por 8 horas e mais 7 horas em atividades de preparação de aula. Para tanto, será 
creditado ao aluno: 
a) Estágio de docência: 1 crédito. 

 
§ 4º Participação em Banca de Trabalho de Conclusão de Curso e Participação 
em Cursos ofertados pelo PPGSIS - Máximo permitido 01 crédito. Considera-se 
como sendo a participação enquanto banca de TCC presencial (TCC 1 e TCC 2) e 
os cursos ofertados pelo PPGSIS, com carga horária mínima de 08 horas e 100% 
de frequência. Para tanto, será creditado ao aluno:  
a) Participação como membro de banca: 0,5 crédito; 
b) Participação em Curso: 0,5 crédito. 

 
Art. 2° - Os créditos complementares serão validados desde que obtidos no período em 
que o discente está matriculado como aluno regular. 

 
Parágrafo único: Para validar os créditos, é necessário preencher o Requerimento 
Geral, anexar os comprovantes, com o devido ciente de seu orientador e na 
sequência protocolar junto à Secretaria do PPGSIS. 

 
Art. 3º - A realização do estágio de docência deverá ter seguir a Instrução Normativa 
Conjunta 01/2014 PROGRAD/PROPPG e ter ciência e concordância da coordenação do 
curso de graduação ao qual pertença a disciplina onde será realizada a atividade e 
também do professor responsável pela disciplina, caso não seja o mesmo professor 
orientador do aluno. 

 
Art. 4º - Somente serão aceitos requerimentos cuja validação resulte em ponto (crédito) 
inteiro, para ser possível seu registro no sistema da pós-graduação. 

 
Art. 5º - Casos omissos à esta Instrução Normativa, serão tratados pelo Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas. 

 
Art. 6º - A presente Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
Dois Vizinhos, 05 de dezembro de 2017.  
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