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CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ESPECIAIS 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Nutrição em Saúde Pública informa que 

poderão ser concedidos, como créditos especiais, no máximo 6 (seis) créditos para o Curso de 

Mestrado, 16 (dezesseis) créditos para o curso de Doutorado e 28 (vinte e oito) créditos para o 

curso de Doutorado Direto, nos seguintes casos: 

 -No caso de trabalho completo publicado em revista de circulação nacional ou internacional 

que tenha corpo editorial reconhecido, ou capítulo de livro de reconhecido mérito na área do 

conhecimento, sendo o(a) estudante o(a) primeiro(a) autor(a) e que possua relação com o 

projeto de sua dissertação ou tese, o número máximo de créditos especiais é igual a 3 (três). 

-No caso de depósito de patentes o número máximo de créditos especiais é igual a 3 (três). 

-No caso de publicação de capítulo em manual tecnológico reconhecido por órgãos oficiais 

nacionais e internacionais o número máximo de créditos especiais é igual a 2 (dois). 

-No caso de participação em Congressos, Workshops, Simpósios ou outro tipo de reunião 

científica com apresentação de resumo e que seja publicado (na forma impressa ou digital) em 

anais (ou similares) e que o aluno seja o primeiro autor, o número de créditos concedidos é 

igual a 1 (um) por evento, limitado ao máximo de 2 créditos. 

-No caso de participação no Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) o número de 

créditos especiais é igual a 1 (um). 

-No caso de participação nas atividades listadas abaixo será concedido 1 (um) crédito por 

evento limitado ao máximo de 6 (seis) créditos totais: 

- curso de inverno, verão ou de curta duração, cuja carga horária mínima seja de 20 

horas, o número de créditos concedidos é igual a 1 (um) por evento.  

- 4 seminários mensais das Linhas de Pesquisa, o número de créditos concedidos é 

igual a 1 (um) crédito.  

As atividades devem ter o crivo registrado do orientador. O formulário para solicitação de 

validação de créditos estará disponível no site da Pós-Graduação da FSP e deve ser 

apresentado junto com documentos que comprovem as atividades. 
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