
Informações sobre atividades acadêmicas 

 
ATIVIDADES ACADÊMICAS: 

 

RESOLUÇÃO 01/2012 
 

Estabelece definições e critérios de distribuição de créditos das Atividades Acadêmicas dos 
alunos do Programa de Pós-Graduação em História da FAFICH/UFMG 

 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História/FAFICH/UFMG, no uso de suas 
atribuições, 
 

RESOLVE: 
 
I - São consideradas Atividades Acadêmicas: 

1) Reuniões regulares de grupos de pesquisa credenciados junto ao CNPq com programa 

e cronograma enviados ao Colegiado pelos professores responsáveis, para fins de 

credenciamento da Atividade Acadêmica na Secretaria do Programa de Pós-

Graduação. 

2) Acompanhamento sistemático de atividades de orientandos com programa e 

cronograma enviados ao Colegiado para fins de credenciamento da Atividade 

Acadêmica na Secretaria do Programa de Pós-Graduação.   

2.1) Entre as opções de atividades, sugere-se: 

a. Discussão de temas específicos que atendam às demandas dos projetos de 

pesquisa; 

b. Debates específicos vinculados aos percursos de pesquisa dos orientandos. 

3) Eventos acadêmicos relacionados às pesquisas em desenvolvimento, com 

apresentação de trabalho e carga horária mínima de 15 horas/semestre, não 

necessariamente sequenciadas, com aproveitamento no semestre seguinte, mediante 

apresentação de certificado(s) emitido(s) pelo(s) evento(s).  

4) Mini-cursos e workshops promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em História da 

UFMG, relacionados às pesquisas em desenvolvimento, com carga horária mínima de 

15 horas/semestre, não necessariamente sequenciadas, com aproveitamento no 

semestre seguinte, mediante apresentação de certificado(s) emitido(s) pelo(s) 

evento(s).  

5)  Atividades de visitas acadêmicas e técnicas coordenadas tanto por professores do 

Programa de Pós-Graduação em História da UFMG em visita a outras instituições de 

ensino e/ou pesquisa nacionais ou estrangeiras, como por professores de outras 

instituições em visita ao Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. Para 

tanto, o professor envolvido na atividade deverá enviar programa e cronograma ao 

Colegiado para fins de credenciamento da Atividade Acadêmica na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação.  

6) Participação no Conselho Editorial da revista discente do Programa de Pós-Graduação 

em História da UFMG, com aproveitamento no semestre seguinte, mediante 

apresentação de certificado, até o limite de 5 créditos.  

 II – Da carga horária das Atividades Acadêmicas 

1) As Atividades Acadêmicas poderão ser valorizadas de 1 a 5 créditos para o curso de 

Mestrado e de 1 a 9 créditos para o Doutorado. Caso haja aproveitamento de créditos 



em Atividades Acadêmicas realizadas no Mestrado para fins de integralização dos 

créditos no curso de Doutorado, os créditos aproveitados devem ser considerados no 

cômputo total.   

Resolução aprovada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

História/FAFICH/UFMG em 25/05/2012. 

 

Adendo: em reunião do Colegiado do PPGH ocorrida em 12/06/2013 o distribuição de créditos 

para as seguintes atividades acadêmicas: Membro do Conselho Editorial da Revista 

Temporalidades: 01 crédito por semestre; Organização de evento: 02 créditos por evento. 

Outros casos serão analisados individualmente. Mediante o exposto foram aprovadas as 

solicitações apresentadas: 

 

 


