
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO
DO CONHECIMENTO

Resolução Colegiado PPGDC 01/2022

Aprovada em 09/05/2022

Estabelece critérios para atribuição de créditos em
Atividades Complementares para o Programa de
Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento
(PPGDC), em conformidade com os artigos 23, 28 e
seus parágrafos do Regimento Interno.

CAPÍTULO I
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 1º Este documento regulamenta, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Difusão do Conhecimento, em forma associativa com a UFBA, IFBA, UNEB, LNCC,
UEFS e Centro Universitário Senai Cimatec, as Atividades Complementares (ACs) à
Formação instituídas como atividade obrigatória, conforme Regimento Interno.

Parágrafo Único - O regimento do PPGDC estabelece que as ACs, conforme art. 28, §
2°, possuem um total de quatro créditos e que após a sua aprovação haverá a atribuição
de crédito, sem atribuição de conceito ou nota.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO II
DA ATIVIDADE OBRIGATÓRIA

Art. 2º. A carga horária total a ser cumprida pelo discente na atividade obrigatória, que
corresponde às ACs, é de 60 horas, correspondendo a 04 créditos que serão
integralizados ao longo do curso.

§1º. Só serão validadas como AC as produções dos discentes realizadas após a matrícula
no PPGDC, e que sejam, preferencialmente, em coautoria com o orientador ou docentes
do programa, sobre temáticas pertinentes à pesquisa desenvolvida ou sobre temáticas
desenvolvidas no curso.
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§2º. A solicitação de creditação nas ACs requer matrícula prévia, em período previsto
no calendário acadêmico. A creditação pode ser solicitada após a aprovação na
atividade curricular obrigatória Exame de Qualificação e antes da defesa final.

§3º. A solicitação de creditação das atividades complementares, via processo, realizada
pelo discente deverá ser encaminhada diretamente à Secretaria Acadêmica da instituição
associada ao PPGDC, na qual o discente está matriculado.

I - A solicitação, com a devida comprovação, só será encaminhada à secretaria desde
que o discente tenha realizado atividades equivalentes à quantidade de créditos ou horas
necessários previstos neste regulamento;

II - O discente deverá apresentar todos os documentos digitalizados e/ou físicos;

III – A recepção de tais documentos será realizada pela secretaria de pós-graduação da
instituição associada, na qual o discente está matriculado;

IV - A secretaria da instituição associada encaminhará o processo de ACs, para
apreciação e validação, ao professor orientador que emitirá parecer;

V- Após o parecer do orientador, o processo será encaminhado aos colegiados
institucionais para aprovação final e a homologação ocorrerá junto ao Colegiado geral
do PPGDC;

VI- Uma vez que a documentação esteja aprovada e homologada, as 60 horas ou 4
créditos correspondentes às ACs serão inseridas no histórico do discente.

DISPOSIÇÕES FINAIS
DA AVALIAÇÃO

Art. 3º. Obterá crédito de atividades complementares o discente que apresentar todos os
documentos de acordo com os critérios definidos no Anexo I e com o número de
horas/créditos de Atividades Complementares necessárias para o cumprimento desta
atividade obrigatória

Parágrafo Único: O estudante que não conseguir atingir a quantidade de créditos
suficiente deverá realizar atividades de modo a completar a carga horária exigida, e, em
seguida, apresentar novamente os documentos conforme inciso I, do §2º, do Art. 2º
deste regulamento.
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Art. 4º. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Coordenação
Institucional em primeira instância e em fase recursal pelo Colegiado Geral do PPGDC.

Anexo I - QUADRO ENUNCIATIVO DE VALORES EM HORAS ATRIBUÍDAS
A CADA UMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Atividade
Complementar (AC)

Carga
Horária/atividade

Limite Comprovação

1. Participação em outros
projetos de pesquisa junto
ao Grupo de Pesquisa do
PPGDC, além do projeto
cadastrado para obtenção
do título de doutor
[Bolsista/Voluntário/Colabo
rador]

8,5 h/semestre (0,5
crédito)

17 h ou 1 crédito Declaração do
orientador ou
comprovação da bolsa

2. Participação em projetos
de extensão junto ao Grupo
de Pesquisa do PPGDC
[Bolsista/Voluntário/Colabo
rador]

8,5 h/semestre (0,5
crédito)

17 h ou 1 crédito Declaração do
orientador ou
comprovação da bolsa

3. Representação Estudantil Titular - 17 h/ano (1
crédito)
Suplente - 8,5 h/ano
(0,5 crédito)

17 h ou 1 crédito Declaração da
Coordenação
Institucional

4. Proficiência em uma
outra língua, a exceção das
que já foram comprovadas
para ingresso no Doutorado

8,5 h/proficiência (0,5
crédito)

17 h ou 1 crédito Comprovante de
proficiência

5. Publicação de artigos Qualis A ou fator de
impacto superior a
2,500  - 51 h ou 3
créditos

Qualis B até B2 ou
fator de impacto entre
0,001 e 2,499 -  34 h
ou 2 créditos

51 h ou 3
créditos

Cópia do Artigo
publicado e comprovação
da publicação
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Qualis B3 a B5 - 17 h
ou 1 crédito

6. Produto bibliográfico
(Artigo publicado em
revista técnica;
Artigo em jornal ou revista
de divulgação; Resenha ou
crítica artística; Texto em
catálogo de exposição ou
de programa de espetáculo)

17 h/produto ou 1
crédito

34 h (2 créditos) Cópia do produto
publicado e comprovação
da publicação

7. Publicação de livro ou
capítulo de livro (com
conselho editorial)

Obra completa - 51 h
ou 3 créditos

Capítulo de livro - 17
h ou 1 crédito

51 h ou 3
créditos

Cópia da ficha
catalográfica do livro
contendo ISBN e
conselho editorial

8. Organização de livro 34 h/organização (2
créditos)

51 h (3 créditos) Cópia da ficha
catalográfica do livro
contendo ISBN e
conselho editorial

9. Participação em eventos
científicos (regionais,
nacionais ou internacionais)
consolidados relacionados à
área de pesquisa com
publicação de trabalho
completo em anais

17 h para cada anais
apresentado (1 crédito) 34 h (2 créditos)

Cópia dos Anais ou
Certificado em que
consta o nome do
estudante

10. Eventos (regionais,

nacionais ou internacionais)

Participação como
ouvinte - 8,5 h/ 5
eventos, sendo 2,
necessariamente,
eventos promovidos
pelo PPGDC (0,5
crédito)

Organização - 17
h/evento (1 crédito)

1Apresentar/ministrar,
como convidado,

17 h/evento (1
crédito)

Certificado comprovando
participação ou
organização
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Palestras,
Conferências,
Seminários, Mesas
Redondas e similares -
17 h/por apresentação
(1 crédito)

11. Revisor de revistas,
avaliador de revistas/
artigos e premiações.

34 h/revisão (2
créditos)

17 h/revista,
artigo ou prêmio
(1 crédito)

12. Ativos de Propriedade
Intelectual (Patente
depositada, concedida ou
licenciada; Desenho
Industrial; Indicação
geográfica; Marca;
Topografia de circuito
integrado)

34 h ou 2 créditos/ por
ativo de PI

34 h (2 créditos) Carta
patente/comprovante de
depósito junto ao INPI

13. Registro de Software 17 h/Registro (1
crédito)

34 h (2 créditos) Certidão do Registro
junto ao INPI

14. Produção Artística e/ou
Cultural

34 h ou 2 créditos/ por
produção

34 h (2 créditos) Comprovante da
produção

15. Outras Produções
Intelectuais consideradas
pela CAPES

8,5 h/semestre (0,5
crédito)

17 h ou 1 crédito Certificado ou outro tipo
de comprovação

TOTAL
● O qualis a ser avaliado será do período de publicação do artigo, conforme Plataforma Sucupira.

ANEXO II – FORMULÁRIO PARA VALIDAÇÃO DOS CRÉDITOS
A ser utilizado pela Coordenação Institucional e Secretaria

Atividade Complementar Pontuação Carga horária/Créditos

Publicação em periódico
Qualis/CAPES A ou fator de
impacto superior a  2,500

51 h ou 3 créditos por
publicação
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Publicação em periódico
Qualis/CAPES B até B2  ou fator
de impacto entre 0,001 e 2,499

34 h ou 2 créditos por
publicação

Publicação em periódico
Qualis/CAPES Qualis B3 a B5

17 h ou 1 crédito por
publicação

Trabalho científico completo ou
resumo expandido em evento
brasileiro ou internacional

34 h (2 créditos) por
trabalho

Participação em eventos 8,5 h/ 5 eventos, sendo 2,
necessariamente, eventos
promovidos pelo PPGDC
(0,5 crédito)

Organização de eventos 17 h/evento (1 crédito)

Revisão de revistas, avaliador de
revistas/ artigos e premiações.

17 h/revista, artigo ou
prêmio (1 crédito)

Publicação de livro com ISBN e
conselho editorial

51 h ou 3 créditos/livro

Capítulo de livros publicados
com ISBN  e com conselho
editorial

17 h ou 1 crédito/capítulo

Apresentar/ministrar, como
convidado, Palestras,
Conferências, Seminários, Mesas
Redondas e similares

17 h ou 1
crédito/apresentação

Participação na comissão
organizadora de eventos

17 h ou 1 crédito/evento

Atividade de ‘produção técnica’ 34 h/ativo de PI (2 créditos)

17 h/Registro de software (1
crédito)
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Produção Artística e/ou Cultural 34 h ou 2 créditos/por
produção

Participação em projetos de
extensão e/ou pesquisa (além do
cadastrado para obtenção do
doutorado)  junto ao Grupo de
Pesquisa do PPGDC

8,5 h/semestre (0,5 crédito)

Representação Estudantil Titular - 17 h/ano (1 crédito)

Suplente - 8,5 h/ano (0,5
crédito)

Proficiência em uma outra língua,
a exceção das que já foram
comprovadas para ingresso no
Doutorado

8,5 h/proficiência (0,5
crédito)

Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira

Coordenadora Geral PPGDC


