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RESOLUÇÃO 03/POSJOR/2014 de 14 de novembro de 2014 

 

Dispõe sobre a VALIDAÇÃO DE CRÉDITOS DE DISCIPLINAS E DE CRÉDITOS DE 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES no Programa de Pós-Graduação em 

Jornalismo da UFSC.  

 

Art. 1º. Para a integralização dos estudos, que dependerá da apuração da frequência e 

da avaliação do aproveitamento escolar, conforme disposto no art. 48, 49, 50 e 51 do 

Regimento Interno do POSJOR, serão consideradas as aulas das disciplinas, as 

Atividades Acadêmicas Complementares e o trabalho de conclusão.  

 

Art. 2º. A integralização dos estudos para o Mestrado e para o Doutorado é expressa 

em unidades de créditos.  

 

Parágrafo único. Cada unidade de crédito corresponde a 15 (quinze) horas-aula 

teóricas ou a até 30 (trinta) horas-aula práticas ou teórico-práticas ou a 45 (quarenta e 

cinco) horas de trabalho orientado, atividades de laboratório e estágio supervisionado  

devidamente registrados.  

 

Art. 3º. O curso de mestrado tem número mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos,  

incluídos os créditos referentes ao trabalho de conclusão. O curso de doutorado tem 

número mínimo de 48 (quarenta e oito) créditos, incluídos os créditos referentes ao 

trabalho de conclusão. 

 

§ 1º O aluno de mestrado deverá obter um mínimo de 12 (doze) créditos em 

disciplinas oferecidas pelo Programa, incluindo as obrigatórias do curso. O aluno de 

doutorado deverá obter um mínimo de 24 (vinte e quatro) créditos em disciplinas, 

incluindo as obrigatórias do curso. 



 

 

 

§ 2º A dissertação de mestrado aprovada corresponde a 06 (seis) créditos. A tese de 

doutorado aprovada corresponde a 12 (doze) créditos. 

 

§ 3º Os demais créditos necessários para a totalização do caput deste artigo 

corresponderão àqueles (a) do aproveitamento, equivalência ou validação de 

disciplinas conforme disposto nos Art. 32 e 33 do Regimento Interno do POSJOR, e 

aqueles das atividades acadêmicas complementares, conforme disposto na presente 

Resolução. 

 

§ 4º. Para equivalência ou validação de disciplinas, o limite máximo de créditos  

validados será de 3 (três) para disciplinas em cursos lato sensu . 

 

Art. 5º. Conforme o disposto no § 4 do art. 32 do Regimento Interno do POSJOR, o  

aluno poderá solicitar também a validação de créditos relativos às Atividades 

Acadêmicas Complementares correspondentes à produção científica, consistindo em:  

 

I publicação científica;  

 

II apresentação de trabalho em eventos científicos.  

 

Art. 6º. A produção científica do discente será contabilizada pela publicação de livros e  

capítulos de livros acadêmicos, de artigos em periódicos científicos, de resenhas e de 

textos traduzidos no âmbito da área de concentração do Programa, e pela 

apresentação de trabalhos em congressos acadêmicos do campo, dentro das seguintes 

condições:  

 

§ 1º O número máximo de créditos atribuídos à produção científica ao longo do  

curso é de 6 (seis) para o mestrado e de 12 (doze) para o doutorado. 

 

§ 2º Para fins de contabilização de créditos da produção científica do discente,  

serão considerados os critérios abaixo:  



 

 

 

Produção        Crédito  

Resenha de livro da área      0,5  

Tradução de texto da área      1,0  

Trabalho apresentado em eventos regionais   0,25  

Trabalho apresentado em eventos nacionais   0,5  

Trabalho apresentado em eventos     1,0  

internacionais  

Artigo publicado em periódicos Qualis (com                       1,5  

conselho editorial e revisão pelos pares)  

Capítulo de livro na área      1,0  

Livro na área        3,0   

Outras atividades consideradas pertinentes   

que correspondam aos itens I e II do art.5º             1,0 (máximo) 

 

§ 3º A avaliação da produção científica do discente, para fins de atribuição de crédito, 

será feita por comissão designada pelo Coordenador e aprovada pelo Colegiado.  

 

Art. 7º. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado do POSJOR em conformidade 

com o seu Regimento Interno e com as normativas específicas da UFSC.  

 

Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do  

POSJOR, revogando-se a resolução anterior.  

 

Prof. Dr. Francisco José Castilhos Karam 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo  
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