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RESOLUÇÃO Nº 03 /2020 – PPGMUS 
 
 

Normatiza os procedimentos para validação de 
créditos de disciplinas. 

 
O coordenador do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), no uso de suas atribuições e considerando a 
deliberação colegiada tomada em reunião no dia 01 de outubro de 2020, 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º - O(a) acadêmico(a) do PPGMUS regularmente matriculado poderá validar créditos de 
disciplina(s) cursada(s) dentro e fora da UDESC, em Programas de Pós-Graduação credenciados pela 
CAPES. 

§ 1º - No mestrado poderão ser validados até o limite de 16 (dezesseis) créditos em 
disciplinas com disciplinas de conteúdo correspondente cursadas anteriormente no 
Programa de Pós-Graduação em Música da UDESC, desde que tenham sido cursados no 
prazo máximo de 24 meses anteriores à data da matrícula inicial como aluno regular no 
PPGMUS ou, excepcionalmente, em prazo indeterminado, mediante anuência do 
orientador e aprovação pelo Colegiado. 
 
§ 2º - Os alunos do mestrado poderão validar disciplina cursada fora da UDESC em 
Programa de Pós-Graduação reconhecido, até o limite de 16 (dezesseis) créditos em 
disciplinas, mediante aprovação do Colegiado do PPGMUS e se, na condição de aluno 
especial da UDESC, tenha sido cursada dentro do prazo máximo de 24 meses anteriores 
à data da matrícula inicial como aluno regular no PPGMUS ou, excepcionalmente, em 
prazo indeterminado, diante das especificidades de conteúdo. 
 
§ 3º - No doutorado poderão ser validados até o limite de e 24 (vinte e quatro) créditos 
em disciplinas  com disciplinas de conteúdo correspondente cursadas anteriormente no 
Programa de Pós-Graduação em Música da UDESC, desde que tenham sido cursados no 
prazo máximo de 36 meses anteriores à data da matrícula inicial como aluno regular no 
PPGMUS ou, excepcionalmente, em prazo indeterminado, mediante anuência do 
orientador e aprovação pelo Colegiado. 
 
§ 4º - Os alunos do doutorado poderão validar disciplina cursada fora da UDESC em 
Programa de Pós-Graduação reconhecido, até o limite de e 24 (vinte e quatro) créditos 
em disciplinas, mediante aprovação do Colegiado do PPGMUS e se, na condição de aluno 
especial da UDESC, tenha sido cursada dentro do prazo máximo de 36 meses anteriores 
à data da matrícula inicial como aluno regular no PPGMUS ou, excepcionalmente, em 
prazo indeterminado, diante das especificidades de conteúdo. 
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Art. 2º - Para a validação de créditos de disciplinas cursadas fora do PPGMUS, deverá ser 
encaminhada solicitação em formulário próprio ao Colegiado do PPGMUS, disponível em 
https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/validacao, anexando declaração do 
Programa de Pós-Graduação da Instituição, contendo: 

a) nome da disciplina e do(a) professor(a); 

b) semestre/ano em que a disciplina foi cursada; 

c) carga horária; 

d) nota ou conceito que comprovem aprovação; 

e) programa ou plano de ensino da(s) disciplina(s). 

 

§ 1º - A solicitação será analisada pelo Colegiado do PPGMUS e, em caso de deferimento, será 
encaminhada para a Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação para que os créditos aprovados sejam 
incluídos no histórico escolar. 

 
Art. 3º - Para validação de créditos de disciplinas cursadas como aluno especial no PPGMUS, 

deverá ser encaminhada solicitação à Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação. Os referidos créditos 
poderão ser aproveitados, desde que tenham sido cursados no prazo máximo de 36 meses anteriores 
à data da matrícula inicial como aluno regular no PPGMUS ou, excepcionalmente, em prazo 
indeterminado, diante das especificidades de conteúdos. Após a confirmação dos créditos cursados, 
estes serão incluídos no histórico escolar. 

 
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na presente data. 
 
 
Art. 5º -  Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
 

Florianópolis, 01 de outubro de 2020. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas  

Coordenador do PPGMUS 

https://www.udesc.br/ceart/ppgmus_normas/discentes/validacao

