Universidade Federal de Santa Catarina
Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária
RESOLUÇÃO N°. 002/PPGAU/2014, de 24 de outubro de 2014.
Dispõe sobre procedimentos relativos à validação de
créditos referentes a atividades acadêmicas junto ao
Programa
de
Pós-Graduação
em
Administração
Universitária.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração
Universitária, no uso de suas atribuições, considerando o que dispõe a
Resolução 05/CUn/2010, o Regimento do Programa de Pós-Graduação em
Administração Universitária da UFSC e tendo em vista o que decidiu o
Colegiado Pleno do Programa em reunião do dia 24 de outubro de 2014,
R E S O L V E:

ESTABELECER os procedimentos relativos à validação de créditos referentes
a atividades acadêmicas junto ao Programa de Pós-Graduação em
Administração Universitária.
Art. 1º - Os alunos regularmente matriculados no Programa de Pós-Graduação
em Administração Universitária (PPGAU/UFSC) deverão participar de pelo
menos 6 sessões públicas de defesa de dissertação de mestrado ou tese de
doutorado em programas de pós-graduação credenciado pela CAPES.
§ 1º Pelo menos 50% destas sessões deverão ser no próprio PPGAU/UFSC.
§ 2º Quando se tratar de sessão do PPGAU, a participação será aferida por
meio da conferência da assinatura do aluno na lista de presença oficial.
§ 3º Quando se tratar de sessão de outro programa de pós-graduação, o aluno
deverá apresentar declaração assinada pelo presidente da banca, conforme
Anexo I.
Art. 2º - O aluno regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em
Administração Universitária deverá elaborar pelo menos um artigo científico
com seu orientador e submetê-lo à avaliação para publicação em periódico
qualificado entre A1 e B3 conforme Classificação Qualis Capes, pelo menos 15
dias antes de sua defesa de dissertação.

§ 1º O aluno deverá encaminhar à Secretaria do PPGAU formulário próprio
(Anexo II), preenchido e assinado pelo orientador para a devida validação.
§ 2º O aluno deverá anexar uma cópia do comprovante de submissão da
produção bibliográfica, contendo todas as informações necessárias para o seu
cadastramento na Plataforma Lattes.
§ 3º A submissão deverá ser feita em periódico externo ao programa, não
sendo possível submeter à Revista de Ciências da Administração – RCA e à
Revista Gestão Universitária na América Latina – GUAL, a menos que o artigo
já esteja publicado até 15 dias antes de sua defesa de dissertação.
Art. 3º - Os alunos regularmente matriculados no PPGAU poderão solicitar a
validação de créditos referentes à Produção Bibliográfica feita necessariamente
em conjunto com pelo menos um professor credenciado ao PPGAU, conforme
o seguinte procedimento:
a) A solicitação deverá ser feita por intermédio do preenchimento de formulário
próprio (Anexo III), encaminhado à Secretaria do PPGAU para a devida
validação;
b) O aluno deverá anexar uma cópia da produção bibliográfica, contendo todas
as informações necessárias para o seu cadastramento na Plataforma Lattes;
c) O aluno deverá encaminhar cópia eletrônica de seu Currículo Lattes,
constando o item de produção bibliográfica que deseja validar;
d) A validação da Produção Bibliográfica em créditos terá a equivalência
conforme estabelecido na Tabela 1.
Art. 4º - Os alunos regularmente matriculados no PPGAU poderão solicitar a
validação de créditos referentes à Produção Técnica, conforme o seguinte
procedimento:
a) A solicitação deverá ser feita por intermédio do preenchimento de formulário
próprio (Anexo IV), encaminhado à Secretaria do PPGAU para a devida
validação;
b) O aluno deverá anexar a comprovação da produção técnica, contendo todas
as informações necessárias para o seu cadastramento na Plataforma Lattes;
c) O aluno deverá encaminhar cópia eletrônica de seu Currículo Lattes,
constando o item de produção técnica que deseja validar;
d) A validação da Produção Técnica em créditos terá a equivalência conforme
estabelecido na Tabela 2.
Art. 5º - As validações de que tratam os arts. 3º e 4º serão analisadas por uma
comissão própria definida pelo Colegiado do PPGAU que poderá aferir
nenhum, 50% ou 100% dos créditos equivalentes dispostos nas Tabelas 1 e 2,
mediante avaliação da aderência da produção ao Programa.
Art. 6º - Os alunos regularmente matriculados no PPGAU poderão solicitar a
validação de até 2 créditos referentes a Leituras Orientadas, conforme o
seguinte procedimento:
a) O orientador será o responsável por destinar ao orientando as leituras, no
início do semestre, por meio de formulário próprio (Anexo V).

b) Ao final do semestre o orientando deverá apresentar um relatório contendo
um paper para cada leitura, com a anuência do orientador, que será apreciado
e aprovado pelo Colegiado do PPGAU através da comissão de que trata o art.
5º (Anexo VI).
Parágrafo único: Cada atividade terá a duração de um semestre e será
equivalente a 1 crédito.
Art. 7º - Os alunos regularmente matriculados no PPGAU poderão solicitar a
validação de 1 crédito referente a Seminários promovidos pelo PPGAU ou
institutos e núcleos de pesquisa a ele vinculados, conforme o seguinte
procedimento:
a) O aluno deverá participar de no mínimo 5 (cinco) seminários que serão
oferecidos pelo PPGAU.
b) O aluno deverá apresentar relatório contendo um paper para cada seminário
assistido, com a anuência do orientador, que será apreciado e aprovado pelo
Colegiado do PPGAU através da comissão de que trata o art. 5º (Anexo VII).
Art. 8º - Todas as atividades previstas nesta resolução só serão consideradas
válidas se realizadas após a data de ingresso do aluno no PPGAU.
Art. 9º - O aluno regularmente matriculado no PPGAU poderá validar até 8
créditos nas atividades acadêmicas previstas nesta Resolução.
Parágrafo único – Os créditos apresentados para além deste limite constarão
no histórico escolar do aluno, mas não serão contabilizados para a
integralização da carga horária mínima para conclusão do curso.
Art. 10º - Fica revogada a Resolução 001/PPGAU/2011 e outras disposições
em contrário.
Art. 11 - Esta Resolução passa a vigorar a partir de sua publicação.
Parágrafo único – As obrigatoriedades previstas no artigo 1º passam a vigorar
somente para os alunos ingressantes a partir de 2015-1.
Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGAU.

Coordenador do PPGAU

Tabela 1 - Validação de Créditos Referentes à Produção Bibliográfica
Produção Bibliográfica
Máximo de créditos
equivalentes
Publicação de artigo relacionado à área em
4
periódico de classificação A1
Publicação de artigo relacionado à área em
3
periódico de classificação A2
Publicação de artigo relacionado à área em
2
periódico de classificação B1
Publicação de artigo relacionado à área em
1

periódico de classificação B2
Publicação de artigo relacionado à área em
periódico de classificação B3 a B5
Publicação de artigo relacionado à área em
evento científico com comitê de avaliação
Publicação de capítulo de livro relacionado à
área em livro com comitê de científico
Publicação de capítulo de livro relacionado à
área em livro sem comitê de científico

1 crédito para cada conjunto
de 2 artigos
1 crédito para cada conjunto
de 3 artigos
1
1 crédito para cada conjunto
de 2 capítulos

Tabela 2 - Validação de Créditos Referentes à Produção Técnica
Produção Técnica
Máximo de créditos
equivalentes
Patente
4
Registro de produção técnica
2
Desenvolvimento de software
2
Organização ou editoria de revista científica
1
Organização de livro
1
Organização de evento científico
1
Participação em eventos na área externos ao
1 crédito para cada conjunto
PPGAU
de 5 eventos
Demais tipos de produção técnica (programa
1
de
rádio ou TV, desenvolvimento de material
didático
ou
instrucional,
projeto
de
consultoria, etc.)

ANEXO I
Formulário para participação em Sessão pública de Defesa de dissertação ou tese
DECLARAÇÃO

Declaro que o aluno ________________________________________, regularmente
matriculado sob o número ______________________ participou nesta data de sessão
pública de defesa da ( ) dissertação de mestrado / ( ) tese de doutorado do acadêmico
________________________________________, intitulada __________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
do Programa de Pós- Graduação em _______________________________________,
da Universidade ________________________________________________________.

______________________________________
Presidente da Banca / Orientador

Nome: _________________________________________________________

ANEXO II
Formulário para submissão de artigo científico
1 – Dados do Solicitante
Nome:

Nº de matrícula:

2 – Dados do Artigo
Título do Artigo:
Título do Periódico :
ISSN:
Data da Submissão: ____/____/____
País:

Divulgação: ( ) Impresso
( ) Meio Digital
( ) Filme
( ) Outros
Nome dos Participantes
(Nome completo)

Categoria
1 – Aluno regular
do PPGAU
2 – Professor do
PPGAU
3 – Outros
participantes

Identificação
-Nº de matrícula
(aluno do PPGAU)
-CPF (outros
participantes ou
professores)

A produção é vinculada a algum Projeto de Pesquisa? Qual?
A produção é vinculada à dissertação?
( ) Sim ( ) Não

3 – Campo Destinado ao Orientador
Declaro que avaliei e estou de acordo com o artigo submetido.

Assinatura:__________________________
Nome do Orientador:

ANEXO III
Formulário para validação de produção bibliográfica
1 – Dados do Solicitante
Nome:

Nº de matrícula:

2 – Dados da Produção Intelectual (PI)
Título do Artigo/Capítulo:
Título do Periódico ou evento:
ISSN/ISBN:
Data da Publicação: ____/____/____
País:

Divulgação: ( ) Impresso
( ) Meio Digital
( ) Filme
( ) Outros
Nome dos Participantes
(Nome completo)

Categoria
1 – Aluno regular
do PPGAU
2 – Professor do
PPGAU
3 – Outros
participantes

Identificação
-Nº de matrícula
(aluno do PPGAU)
-CPF (outros
participantes ou
professores)

A produção é vinculada a algum Projeto de Pesquisa? Qual?
A produção é vinculada à dissertação?
( ) Sim ( ) Não

3 – Campo Destinado ao Avaliador
Nome do Avaliador:
Assinatura:__________________________
Observações do Avaliador:

Créditos Validados:

ANEXO IV
Formulário para validação de produção técnica
1 – Dados do Solicitante
Nome:

Nº de matrícula:

2 – Dados da Produção Intelectual (PI)
Finalidade:
Ano de Conclusão da PI:
Disponibilidade: ( )
Restrita
( )
Irrestrita

Natureza: ( )
Computacional
( )
Multimídia
( ) Outros

Nome dos Participantes
(Nome completo)

Divulgação: ( ) Impresso
( ) Meio Digital
( ) Filme
( ) Outros

Categoria
1 – Aluno regular
do PPGAU
2 – Professor do
PPGAU
3 – Outros
participantes

Identificação
-Nº de matrícula
(aluno do PPGAU)
-CPF (outros
participantes ou
professores)

A produção é vinculada a algum Projeto de Pesquisa? Qual?
A produção é vinculada à dissertação ou tese?
( ) Sim ( ) Não

3 – Campo Destinado ao Avaliador
Nome do Avaliador:
Assinatura:__________________________
Observações do Avaliador:

Créditos Validados:

ANEXO V
Formulário para inscrição em atividade de Leitura Orientada

Discente:
Semestre:
Orientador:

Referências dos textos indicados para leitura:

Florianópolis, _____/_____/______

__________________________
Assinatura do Orientador

ANEXO VI
Formulário para relatório final da atividade de Leitura Orientada
IDENTIFICAÇÃO
MATRÍCULA:
ORIENTADOR:

ALUNO:
TEMA PESQUISA:

SEMESTRE:

ATIVIDADE LEITURA ORIENTADA
TOTAL DE
HORAS:
TOTAL DE ENCONTROS:

METODOLOGIA
DESENVOLVIDA
OBRAS ESTUDADAS
Referência:
Paper: [Incluir paper aqui]

Referência:
Paper: [Incluir paper aqui]

Referência:
Paper: [Incluir paper aqui]

Referência:
Paper: [Incluir paper aqui]

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR

__________________________
Assinatura do Orientador
Florianópolis, _____/_____/______
__________________________
Assinatura do Aluno

ANEXO VII
Formulário para relatório final da atividade de Seminários

ALUNO:

IDENTIFICAÇÃO
MATRÍCULA:
ORIENTADOR:
SEMINÁRIOS QUE PARTICIPOU

TEMA:
Palestrante:

Data:

Paper: [Incluir paper aqui]

TEMA:
Palestrante:

Data:

Paper: [Incluir paper aqui]

TEMA:
Palestrante:

Data:

Paper: [Incluir paper aqui]

TEMA:
Palestrante:

Data:

Paper: [Incluir paper aqui]

TEMA:
Palestrante:

Data:

Paper: [Incluir paper aqui]

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR

__________________________
Assinatura do Orientador
Florianópolis, _____/_____/______
__________________________
Assinatura do Aluno

