FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Autarquia Estadual - Lei nº 8899, de 27/09/94
(Reconhecida pelo Decreto Federal nº 74.179, 14/06/74)
Programa de Pós-graduação em Enfermagem

INSTRUÇÃO NORMATIVA
NORMAS SOBRE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EM ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

Poderá haver aproveitamento de créditos em ATIVIDADES COMPLEMENTARES no
Mestrado Acadêmico em Enfermagem da FAMERP:
Artigo 1º - As atividades complementares e respectivos valores em créditos, de que
tratam o Regulamento do Programa, compreendem:
I. Os créditos, obtidos em estágios de docência, serão computados como atividades
complementares, sendo, dois créditos para o mestrado.
II. Participação em Congressos/similares, com duração mínima de 15 horas, com
apresentação de trabalho na Área de Concentração/linhas de pesquisa do PPGE da
FAMERP, a requerimento do interessado, desde que recomendado pelo orientador e
ratificado pelo Conselho do Programa (máximo 1 crédito);
III. Artigos publicados ou aceitos (no prelo) na área temática em revista com Qualis
Capes igual ou acima de B2, a requerimento do interessado, desde que recomendado
pelo orientador e ratificado pelo Conselho do Programa (máximo 1 crédito);
IV. Artigos publicados ou aceitos (no prelo) na área temática em revista com Qualis
Capes B1, a requerimento do interessado, desde que recomendado pelo orientador e
ratificado pelo Conselho do Programa (máximo 2 créditos);
V. Artigos publicados ou aceitos (no prelo) na área temática em revista com Qualis
Capes A, a requerimento do interessado, desde que recomendado pelo orientador e
ratificado pelo Conselho do Programa (máximo 3 créditos);
VI. Trabalho apresentado pelo aluno em reuniões científicas com abrangência
internacional (máximo 3 créditos);
VII. Estágio Docente, cumprido carga horária total de 60h, a requerimento do
interessado, desde que recomendado pelo orientador e ratificado pelo Conselho do
Programa, apresentado o Relatório do Estágio Docente (máximo 4 créditos);
VIII. Participação, como aluno, em cursos, treinamentos ou equivalentes, com mínimo
de 30 (trinta) horas (máximo 2 créditos);
IX. Participação em cursos ou disciplinas, ministrando mínimo de 8 (oito) horas aulas
de temas relacionados a Enfermagem ou áreas afins, exceto quando em estágio docência
(máximo 2 créditos);
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X. Participação em evento científico relacionado ao Programa, com apresentação de
trabalho (máximo 1 crédito);
XI. Premiações recebidas relacionadas ao trabalho de pesquisa (máximo 2 créditos);
XII. Estágio no exterior 3 (três) créditos para cada 30 (trinta) dias de estágio;
XIII. Disciplinas cursadas em Programas de Pós-Graduação credenciados pela Capes:
até um limite de 4 (quatro) créditos para o Mestrado;
XIV. Orientação de alunos de iniciação científica ou equivalente (máximo 2 créditos);
XV. Participação em banca examinadora de trabalho de conclusão (máximo 1 crédito);
XVI. Palestra proferida em eventos científicos (máximo 2 créditos);
XVII. Outras atividades, não previstas nesta Instrução Normativa, serão avaliadas pelo
Conselho do Programa.
Artigo 2º - O aproveitamento dos créditos previstos no artigo 1º deve ser requerido ao
Conselho do Programa pelo aluno, por meio de formulário próprio.
Artigo 3º - Todos os requerimentos devem ser feitos até 30 dias de antecedência ao
pedido de aprovação de banca para defesa da dissertação.
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FORMULÁRIO PARA REQUISIÇÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EM ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) COORDENADOR(A) DE PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

______________________________________________________________________________
_______, aluno (a) regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação em
_______________________________, Curso _________________, sob a orientação do
(a)Prof.(a).

Dr.(a).

_____________________________________________________________________, anexando
a documentação necessária e comprobatória, requer o aproveitamento de créditos referentes às
atividades

descritas

no

verso,

realizadas

no

período

de

__________________

___________________, conforme critérios definidos e previstos no Regulamento do Programa.

Nestes termos,
Pede deferimento.
São José do Rio Preto, ______ de _________________ de ________.

_______________________________
Aluno (a)

__________________________________
Orientador (a)

Homologado pelo Conselho de Pós-Graduação do referido Programa
em reunião realizada no dia _______ de __________ de __________.

a

FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Autarquia Estadual - Lei nº 8899, de 27/09/94
(Reconhecida pelo Decreto Federal nº 74.179, 14/06/74)
Programa de Pós-graduação em Enfermagem

OBS: Favor relacionar para cada atividade realizada pelo aluno, a quantidade de créditos solicitada,
obedecendo os critérios estabelecidos e anexar documentação comprovatória para cada atividade.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
CRITÉRIO
CIÊNCIAS DA SAÚDE
ENFERMAGEM
PSICOLOGIA
01 – Eventos
[
] ouvinte; apresentação
[
] ouvinte
[
] ouvinte – 01 crédito a
Científicos
ou organização
[
] apresentação nacional cada 02 eventos
[
] apresentação
(máximo: 01 crédito)
*
internacional
[
] apresentação nacional
Créditos aprovados:
[
] organização
[
] apresentação
*
[
] palestra
internacional
Obs: A somatória total das
] participação em banca [
] organização
atividades dos critérios 01, 02 e [
03 não podem ultrapassar a 03
(01 crédito cada evento)
examinadora
créditos.

(máximo: 03 créditos)
Créditos aprovados:
02 –
Desenvolvimento
de Instrumentos
Metodológicos e
orientações

[
] protocolo de pesquisa;
instrumento ou estratégias de
suporte para pesquisa e
estudo dirigido com o
orientador

[

Assistir a:
[
] Exame de Qualificação
[
] Defesa Mestrado
[
] Defesa Doutorado

Assistir a:
[
] Exame de Qualificação
[
] Defesa Mestrado
[
] Defesa Doutorado

Créditos aprovados:

Entregar resenha crítica com
referências do tema.

Assistir 05 bancas e entregar
síntese crítica

*

(máximo: 01 crédito)

(máximo: 01 crédito)

Crédito aprovado:

Crédito aprovado:

[
] artigos completos
(máximo: 03 créditos)

[
] artigos completos
(máximo: 03 créditos)

Créditos aprovados:

Conferir normas instrucionais
do Programa

[
] artigos completos,
capítulo ou organização de
livro
[
] resumo, resenha e
outras publicações
(máximo: 02 créditos)
Créditos aprovados:
[
] Comissões de
avaliação; CEP; Projetos
Sociais e outros
(máximo: 02 créditos)
Créditos aprovados:
[
]

Obs: A somatória total das
atividades dos critérios 01, 02 e
03 não podem ultrapassar a 03
créditos.
*

Créditos aprovados:
Assistir a:
[
] Exame de Qualificação
[
] Defesa Mestrado
[
] Defesa Doutorado

Obs: A somatória total das
atividades dos critérios 01, 02 e
03 não podem ultrapassar a 03
créditos.

04 – Publicações

Crédito aprovado:

[
] protocolo de pesquisa;
instrumento ou estratégias de
suporte para pesquisa e
estudo dirigido com o
orientador
(máximo: 03 créditos)
[
] orientação de
iniciação científica e outros
(máximo: 02 créditos)
Créditos aprovados:

*

03 – Exames de
Qualificação e
Defesas

A carga horária do evento
deve ter mencionada

B1 – B2: até 02 créditos
A1 – A2: até 03 créditos
Créditos aprovados:

05 – Comissões,
Comitês, Projetos
Sociais e Prêmios

[

]

[
] Prêmio relacionado ao
projeto de pesquisa
(máximo: 02 créditos)
Créditos aprovados:

06 – Outras
atividades

[

]

[

Total de créditos aprovados:

]

]

