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ORIENTAÇÃO PARA PEDIDOS E ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS PARA MESTRADO E DOUTORADO NO PROGRAMA DE 

SAÚDE PÚBLICA E MEIO AMBIENTE (PSPMA) 

 

PEDIDOS E 
ATRIBUIÇÃO DE 

CRÉDITOS 

1. Aluno(a) preenche formulário da SECA para solicitação de créditos 
http://ensino.ensp.fiocruz.br/documentos_upload/Requerimento_SECA_Nov_20 
211.docx 

 
OBS: para o mestrado, são exigidos no mínimo 30 (trinta) créditos. Para o 
doutorado, são exigidos no mínimo 60 (sessenta) créditos. 

 
2. Aluno(a) envia formulário preenchido para o(a) seu/sua Orientador(a), junto com 

os comprovantes para a solicitação (ex: diplomas, artigos, declarações etc.), para 
que ele/ela dê o de acordo, assinando o requerimento; 

 

3. Orientador(a) devolve formulário assinado para Aluno(a), que o envia a SECA, 
junto com os comprovantes para a solicitação (ex: diplomas, artigos, declarações 
etc.); 

 
4. SECA envia a solicitação e os comprovantes para a Coordenação do SPMA, que 

delibera pelo deferimento ou indeferimento da solicitação, sendo que no primeiro 
caso atribui os créditos correspondentes, segundo as normas do Regimento 
Interno do Programa (item 11 página 24); 

 
Link regimento interno do SPMA: 

https://www.siga.fiocruz.br/arquivos/ss/documentos/regimento/62_Regimento- 

Interno-PPGSPMA_2020.pdf 

http://ensino.ensp.fiocruz.br/documentos_upload/Requerimento_SECA_Nov_20211.docx
http://ensino.ensp.fiocruz.br/documentos_upload/Requerimento_SECA_Nov_20211.docx
https://www.siga.fiocruz.br/arquivos/ss/documentos/regimento/62_Regimento-Interno-PPGSPMA_2020.pdf
https://www.siga.fiocruz.br/arquivos/ss/documentos/regimento/62_Regimento-Interno-PPGSPMA_2020.pdf
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Tipo Forma de obtenção 
Quantidade máx. de Créditos 

Atribuídos 

Diploma dos cursos de 
especialização em Saúde Pública, 
de residência em Saúde Pública e 

cursos afins da ENSP 

 
 

Automático 

 
 

10 (dez) 

Diploma de curso de 
especialização em outras 

instituições 

Solicitar equivalência decréditos à 
Coordenação, 

com a concordância do orientador 

 
Até 10 (dez) 

Diploma de curso de mestrado da 
área de Saúde Coletiva credenciado 

pela CAPES 

 
Automático 

 
20 (vinte) 

Diploma de curso de mestrado em 
outros programas de pós graduação, 

de áreas afins, credenciados 
pela CAPES 

 
Solicitar equivalência decréditos à 

Coordenação, com a concordância do 
orientador 

 

 
Até 20 (vinte) 

Cursar disciplinas oferecidas em 
outros cursos de pós-graduação e 

realização de estágios ou atividades 
laboratoriais 

 

Solicitar os créditos à Coordenação, 
com a concordância do orientador 

Até 4 (quatro) por disciplina ou por 
estágio/atividade laboratorial. A ser 

contabilizada em uma relação de 1 (um) 
crédito a cada 15 (quinze) horas ou 

estágio/atividade laboratorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créditos por produção acadêmica* 
publicada durante o período de 

realização da pós-graduação 
(mestrado/doutorado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar os créditos à Coordenação, com 
a concordância do seu orientador – 
máximo de créditos em produção 

acadêmica = 10 (dez) 

a) autor de livro científico completo,impresso 
ou eletrônico (resultadode pesquisa 

original), que possui ISBN, contendo um 
mínimo de 50 páginas. Publicado por 

editora, com corpo editorial e avaliação por 
pares – 6 (seis) créditos; 

b) editor ou organizador de livro científico 
(resultado de pesquisa original), conforme 

definido em a) – 3 (três) créditos; 

c) autor de capítulo de livro científico 
(resultado de pesquisa original), conforme 

definido em a) 
– 4 (quatro) créditos; 

d) autor de artigos em periódico científico 
classificado no Qualis da área de Saúde 
Coletiva - até 6 (seis) créditos, de acordo 

com a seguinte classificação: 
A1 = 6 (seis) créditos, 

A2 = 5 (cinco) créditos, 
A3 = 4 (quatro) créditos, 

A4 = 3 (três) créditos, 
B1 = 2 (dois) créditos 
B2 = 1 (um) crédito; 

  
a) ser assistente do professor em 

cursos de pós-graduação na Fiocruz, a ser 
contabilizada em uma relação de 1 (um) 

crédito a cada 15 (quinze) horas, no 
máximo 4 (quatro) créditos; 
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Créditos por atividades 

acadêmicas 

 
 
 

 
Solicitar os créditos à Coordenação, com 

a concordância do seu orientador – 
máximo de créditos em atividades 

acadêmicas = 8 (oito) 

 
b) ser assistente do orientador em 

cursos de pós-graduação na Fiocruz – 
máximo de 4 (quatro)créditos: 

b.1) dissertação de mestrado, defendida e 
aprovada – máximo de 4 (quatro) créditos; 

b.2) monografia de curso lato sensu – 
máximo de 2 (dois) créditos; 

c) apresentar trabalho em jornada 
científica da Fiocruz ou congresso 

científico durante o curso, sendo 1 (um) 
crédito por cada evento científico com 

apresentação comprovada; 
máximo de 4 (quatro) créditos; 

d) disciplina de leituras dirigidas, sendo 2 
(dois) créditos para cada disciplina por 
semestre – máximo de 2 (dois) créditos 
para o mestrado e máximo de 4 (quatro) 

créditos para o doutorado; 

e) participação em bancas de 
iniciação científica, graduação e 

especialização – 1 (um) crédito por banca 
– máximo de 4 (quatro) créditos 

 

*Quando o livro (item a) ou artigos científicos (item d) forem utilizados para compor a tese ou a dissertação, não poderão 

ser contabilizados como créditos acadêmicos. O artigo apresentado por ocasião da qualificação poderá ser um dos artigos 

da tese ou da dissertação. 



 

 
 

Fluxograma para pedidos e atribuição de créditos 

 


