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Deliberação nº 01/2019 de 01 de julho de 2019 

 

Dispõe sobre os critérios de aproveitamento 

de créditos de disciplinas no Programa de 

Pós-graduação em Direito da PUC Minas. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas (PPGD), no uso de suas 

atribuições, delibera: 

 

Art. 1º - O aproveitamento de créditos de disciplinas somente será possível dentro de um prazo 

máximo de 10 (dez) anos.  

 

§ 1º - O prazo será contado a partir do semestre e ano nos quais as disciplinas foram cursadas e 

a data da matrícula do requerente no curso para o qual se requer o aproveitamento. 

 

§ 2º - Somente serão analisados os requerimentos de alunos regularmente matriculados. 

 

§ 3º - Deverá ser demonstrada a compatibilidade de ementa e carga horária entre as disciplinas 

cursadas e as disciplinas para as quais o requerente solicita a dispensa. 

 

Art. 2º - O aproveitamento de créditos obtidos em curso de mestrado para dispensa de créditos 

em primeiro curso de doutorado poderá ser autorizado até o limite máximo de 22 (vinte e dois) 

créditos, desde que atendido os seguintes requisitos; 

 

a) O requerente deverá ter defendido sua dissertação de mestrado na área do Direito; 

b) O requerente deverá ter sua dissertação publicada até a data de matrícula no curso em 

que deseja o aproveitamento dos créditos. 
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Parágrafo Único - Na ausência da publicação da dissertação no prazo estabelecido, será 

permitido o aproveitamento máximo de 16 (dezesseis) créditos no curso de doutorado. 

 

Art. 3º - Nos casos de requerimentos de aproveitamento de créditos para obtenção de um 

segundo título de Mestre ou de Doutor, o aproveitamento máximo permitido será de 12 (doze) 

créditos para o mestrado e 16 (dezesseis) créditos para o doutorado. 

 

Art. 4º - Nos casos de requerimentos de aproveitamento de créditos, seja de curso de mestrado 

ou de curso de doutorado, sem defesa da dissertação ou tese, o aproveitamento máximo 

permitido será de 12 (doze) créditos para o mestrado e 16 (dezesseis) créditos para o doutorado. 

 

Art. 5° - O aproveitamento de créditos obtidos por meio de Disciplinas Isoladas, cursadas no 

Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas ou em outras instituições de ensino, 

estão limitados ao máximo de 12 (doze) créditos para o mestrado e 16 (dezesseis) para o 

doutorado. 

 

Art. 6° - Para aproveitamento dos créditos cursados em outra instituição, independentemente de 

sua modalidade (mestrado, doutorado ou disciplina isolada), em atendimento ao disposto no §2º, 

art. 44, do Regulamento do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas, a nota 

atribuída pela CAPES ao curso no qual os créditos foram obtidos deverá ser igual ou superior à 

nota do PPGD PUC Minas. 

 

Art. 7º - A critério do Colegiado, nos casos em que a ementa e carga horária não forem 

totalmente compatíveis para o aproveitamento da disciplina, poderá ser deferida a dispensa 

condicionada a elaboração de uma atividade complementar pelo requerente. 

 

Parágrafo único – A atividade complementar será definida pelo Colegiado. 

 

Art. 8° - Não haverá aproveitamento de créditos cursados em outras instituições para dispensa 

de disciplinas obrigatórias comuns, da área de concentração ou da linha de pesquisa. 

 

Art. 9° - Não haverá aproveitamento de créditos de disciplinas do mestrado para dispensa de 

disciplinas específicas do doutorado.  

 

Art. 10 - Não haverá aproveitamento de créditos de Estudos Orientados para dispensa de 

disciplinas obrigatórias e também específicas de doutorado.  
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Art. 11 - O aproveitamento de disciplinas e créditos realizados em outras áreas que não sejam a 

área do Direito será analisado pelo Colegiado, observados os critérios estabelecidos nesta 

deliberação. 

 

Art.12 - Em qualquer dos casos em que haja aproveitamento de créditos para o doutorado, será 

permitido o máximo de 08(oito) créditos em disciplinas optativas, devendo, em compensação, 

cursar 16 (dezesseis) créditos em tópicos especiais de doutorado. 

 

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Coordenação Didática do PPGD 

PUC Minas.  

 

Art. 14- Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação e se aplica aos currículos 

de ingressantes a partir do ano de 2019.  

 

Parágrafo único – Esta deliberação deverá ser publicada no site do PPGD PUC Minas. 

 

Art. 15 - As alterações desta deliberação, bem como sua revogação, deverão ser divulgadas no 

site do PPGD e produzirão efeitos ex nunc. 

 

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

   

Belo Horizonte, 01 de julho de 2019. 

 

Estão de acordo os membros do Colegiado do PPGD PUC Minas. 

 

 

Professor Doutor Leonardo Macedo Poli 

Coordenador 

 

Professor Doutor Ronaldo Bretas de Carvalho Dias 

Coordenação Adjunta 

 

Professor Doutor Marciano Seabra de Godoi 

Membro do Colegiado 

 

Professor Doutor Mário Lúcio Quintão Soares 

Membro do Colegiado 


