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Adequação da Proposta Curricular do MAE 

 

O PPGMAE divulga informações sobre a contabilização de créditos cursados 

em componentes curriculares de outros programas e sobre créditos por 

publicações 

 

Para integralizar os 24 (vinte e quatro) créditos mínimos para a 

integralização curricular, os mestrandos ao ingressar no curso deverão 

cursar: 

 12 (doze) créditos dos componentes obrigatórios; 

 04 (quatro) créditos de componentes do eixo integrador; 

 08 (oito) créditos em uma das seguintes opções: 

 

a) 08 (oito) créditos de componentes eletivas ou; 

 

b) 08 (oito) créditos de componentes curriculares cursados em 

outros programas, como prevê o §2º Art. 24 do Regimento 

do Programa ou; 

 
c) 06 (seis) créditos de componentes eletivas e cursar 02 (dois) 

créditos de atividades complementares ou; 

 
d) 04 (quatro) créditos de componentes eletivas e cursar 04 

(quatro) créditos de atividades complementares. 

 

Para computar os créditos das atividades complementares, o Conselho do Programa 

definiu o uso da Tabela 1, em que cada ponto contabilizará um crédito ao discente.  
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Tabela 1 – Pontuação de atividades complementares. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES Pontos 

*Publicação de artigo em Revista da área de Educação com 

Qualis A1 e A2  

4,00 

*Publicação de artigo em Revista da área de Educação com 

Qualis B1 e B2 

3,00 

*Publicação de artigo em Revista da área de Educação com 

Qualis B3 até C 

1,00 

*Publicação de artigo completo em Evento Internacional da 

área de Educação  

2,00 

*Publicação de artigo completo em evento nacional da área 

de Educação  

1,50 

*Publicação de artigo completo em evento regional da área de 

Educação  

1,00 

**Componente curricular cursado em outro Programa de Pós-

Graduação  

2,00 

 

* Apenas para publicações c/ o professor orientador ou outro professor do PPGMAE. 
** Contabilizar para cada 30 horas cursadas.  
 
 

As solicitações de aproveitamento de créditos, por componente cursado e/ou 

publicação, devem ser encaminhadas, via memorando, à Coordenação do 

PPGMAE, com cópia para o professor orientador.  

 

 

Profa. Dra. Sonia Maria da Silva Junqueira 
Coordenadora PPGMAE 


