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Campus de Marechal Cândido Rondon
Centro de Ciências Agrárias – CCA
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável – Mestrado e Doutorado

Parecer do Colegiado do PPGDRS:  
(    ) Deferido         (    ) Indeferido                      
 
  Ata nº ________/__________-PPGDRS , de  ____/____/_______.      

                                     

Assinatura e Carimbo do Coordenador
Parecer do Centro de Ciências Agrárias
 (    ) Deferido         (    ) Indeferido                      








    Ata nº ________/__________-_________, de  ____/____/_______.      

                                     

Assinatura e Carimbo do Diretor de Centro

Requerimento de Aproveitamento de Créditos em Disciplinas

Sr(a). Coordenador(a) do PPGDRS:
Eu, ____________________________________________________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de  (   )Mestrado / (   )Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, venho por meio deste requerer a V.Sa., conforme comprovante(s) anexo(s), a convalidação de créditos para a(s) disciplina(s) abaixo discriminada(s), cursada(s) no Programa de Pós-Graduação em ______________________________________________ como aluno (    )Regular / (    )Especial do curso de (     ) Mestrado / (     ) Doutorado, da ___________________________________________(Nome da Instituição de Ensino Superior)






Disciplina
Conceito
Créditos
1 - 


2 -


3 -


4 -


5 -


6 -


7 -


8 - 



* Anexar histórico da(s) disciplina(s) e respectivo(s) Plano(s) de Ensino. Se a disciplina foi cursada no PPGDRS, não é necessário apresentar o Plano de Ensino.

Declaro estar ciente e de acordo com o regulamento que rege as normas do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, no que diz respeito aos pedidos de aproveitamento e/ou equivalência de disciplinas - Res. 226/2016-CEPE, artigo 49:

Art. 49. Créditos obtidos em disciplinas de pós-graduação cursadas pelo candidato neste ou em outros Programas podem ser aproveitados e/ou convalidadas, a critério do Colegiado do PPGDRS, desde que:
	tenham sido obtidos em outros cursos de pós-graduação stricto sensu recomendados pela Capes/MEC e cujo conceito atribuído seja igual ou superior a três;

a disciplina seja compatível com a linha de pesquisa da dissertação ou tese do discente;
o total de créditos não ultrapasse 50% dos créditos necessários em disciplinas;
	as disciplinas tenham sido obtidas com conceito mínimo “B”.

Nestes termos, peço deferimento.
Marechal Cândido Rondon-PR,_______ de __________________ de _______










______________________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)

