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RESOLUÇÃO Nº 186, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014.

O CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DE PARANAÍBA, da Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art.  1º  Manifestar-se  favoravelmente  pela  aprovação  do  Regulamento  de  Atividades 
Complementares do Curso de Matemática – Licenciatura do Câmpus de Paranaíba, nos termos do anexo 
desta Resolução.
             

Art.  2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir  do 
primeiro semestre do ano letivo de 2015, para todos os acadêmicos matriculados no Curso.

TATIANA BERTOLDI CARLOS,
Presidente.
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Anexo da Resolução nº 186/2014 - Conselho de Câmpus do Câmpus de Paranaíba

Regulamento de Atividades Complementares do Curso de 
Matemática/CPAR/UFMS

Art. 1° As Atividades Complementares do Curso de Matemática do Câmpus de Paranaíba 
fazem parte integrante do currículo, relevantes para a formação do aluno de Matemática; e deverão ser 
realizadas ao longo do curso, a partir da data de ingresso do acadêmico na Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul.

Art. 2° São consideradas Atividades Complementares:
I – disciplinas cursadas como enriquecimento curricular;
II – estágio não obrigatório;
III – iniciação científica;
IV – monitoria de Ensino voluntária ou remunerada;
V – monitoria de Extensão voluntária ou remunerada;
VI – participação em eventos, na área de conhecimento em que enquadra o curso;
VII – participação em Projetos de Ensino de Graduação;
VIII – participação em Projetos de Extensão;
IX – participação em Projeto de Pesquisa;
X – publicação de trabalhos  em Anais  de eventos  científicos  e  de ensaios ou artigos  em 

periódicos especializados;
XI – participação em cursos; 
XII – ministração de cursos;
XIII – representação estudantil;
XIV – participação em Programas Institucionais;
XV – trabalho  de  Conclusão de  Curso,  quando  a  sua  elaboração  não  constituir  parte  de 

disciplina.
XVI - prestação de serviços na forma de treinamento e atividades como     membro de mesa 

receptora de votos em eleições organizadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

§ 1° Somente serão computadas as cargas horárias cumpridas em atividades compatíveis com 
os objetivos do curso e com o perfil profissional definido no Projeto Pedagógico.

§ 2° A carga horária das Atividades Complementares deverá ser distribuída em, no mínimo, 
(02) duas das modalidades indicadas nos incisos do Art. 2°.

Art. 3° Considerar-se-á a carga horária em cada atividade da seguinte maneira:
 I – Disciplinas cursadas como enriquecimento curricular: carga horária da disciplina, até o 

limite máximo de 60 horas.
II – estágio não obrigatório: carga horária do estágio, até o limite máximo de 100 horas.
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III – iniciação científica: carga horária da atividade, até o limite máximo de 100 horas.
IV – monitoria de Ensino voluntária ou remunerada: carga horária da monitoria, até o limite 

máximo de 120 horas.
V – monitoria de Extensão voluntária ou remunerada: carga horária da monitoria, até o limite 

máximo de 30 horas.
VI – participação em Eventos ou Congressos:  
a) eventos locais: até o limite máximo de 120 horas;
b) eventos regionais: até o limite máximo de 120 horas;
c) eventos nacionais: até o limite máximo de 120 horas;
d) apresentação de trabalho em eventos: até o limite máximo de 100 horas.
VII – Participação em Projetos de Ensino de Graduação, até o limite máximo de 120 horas:
a) como ministrante: por projeto, até o limite máximo de 60 horas;
b) como colaborador: por projeto, até o limite máximo de 40 horas;
c) como ouvinte: por projeto, até o máximo de 20 horas.
VIII – Participação em Projetos de Extensão, até o limite máximo de 120 horas:
a) como ministrante: por projeto, até o limite máximo de 60 horas;
b) como colaborador: por projeto, até o limite máximo de 30 horas;
c) como ouvinte: por projeto, até o máximo de 30 horas.
IX – Participação em Projetos de Pesquisa, até o limite máximo de 100 horas.
X – Publicações, até o limite máximo de 90 horas:
a) resumos em eventos científicos da área: 5 horas, até o limite máximo de 10 horas;
b) trabalhos completos em anais de eventos científicos na área: 10 horas, para autoria e 5 

horas para coautoria, até o limite máximo de 30 horas;
c) ensaios e artigos em periódicos especializados da área: 20 horas, para autoria e 10 horas 

para coautoria, até o limite máximo de 60 horas.
XI – Participação em cursos: até o limite máximo de 120 horas:
a) curso que se caracterize como atividade acadêmico-científico-cultural, até o máximo de 40 

horas;
b) curso de verão realizado em Instituição de Ensino Superior, até o máximo de 100 horas;
c) curso de Educação Aberta e a Distância, que se caracterize como atividade acadêmico-

científico-cultural, até o máximo de 40 horas;
d)palestras,  mesa  redonda,  seminários  não  associados  a   eventos  acadêmico-científico-

culturais: 2 horas, até o máximo de 10 horas;
XII – Ministração de cursos: até o limite máximo de 100 horas;
XIII – Representação estudantil:
a) participação efetiva em Centro Acadêmico, Comissão de Estágios, Colegiado de Curso, 

Conselho de Câmpus: 2 horas por participação (presença na sessão, reunião, etc.), até o máximo de 40 
horas;
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b) serviços prestados para o curso (bolsa trabalho, ajuda em laboratórios,  etc.),  desde que 
autorizados e certificados pela Coordenação do Curso, até o máximo de 80 horas. 

XIV – Participação em Programas Institucionais, até o máximo de 120 horas.
XV – Trabalho de Conclusão de Curso: 100 horas.
XVI - Prestação de serviços na forma de treinamento e atividades como membro de mesa 

receptora de votos em eleições organizadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, serão contabilizados 
o dobro das horas certificadas, até o limite máximo de 100 horas. 

Art. 4° É de competência do professor responsável:
I – o controle e acompanhamento das Atividades Complementares;
II – a contabilização da carga horária e seu encaminhamento ao Coordenador de Curso.

Art. 5° Cada atividade deverá ser comprovada.
§ 1° O aluno deverá apresentar os comprovantes  originais,  acompanhados das respectivas 

cópias para serem autenticadas.

§ 2°  O documento  comprobatório  apresentado deverá  conter  a  denominação da atividade 
desenvolvida e respectiva carga horária, bem como a assinatura e o carimbo do responsável pela oferta 
da atividade.

§  3°  Todos  os  comprovantes  das  atividades  realizadas  deverão  ficar  arquivados  junto  à 
Coordenação  de  Curso,  devendo  o  acadêmico  responsabilizar-se  pela  guarda  dos  documentos 
originais.

Art. 6° Somente serão computadas, a título de Atividades complementares, aquelas realizadas 
durante o período estabelecido para a integralização do Curso.

 
Art.  7° O controle  da carga horária cumprida pelos acadêmicos é  de responsabilidade do 

Coordenador de Curso.

Art. 8° A documentação comprobatória deverá ser encaminhada ao professor responsável em 
tempo  hábil  para  aprovação,  obedecendo-se  aos  prazos  definidos  em Calendário  Acadêmico  para 
entrega das atas finais.  A homologação da carga horária obtida nas Atividades Complementares será 
feita, em caráter de excepcionalidade, pelo Colegiado de Curso.

Art. 9º Ao aluno que completar a carga horária exigida em Atividades Complementares será 
atribuído o resultado final aprovado, a ser consignado em seu Histórico Escolar.
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Art. 10 Outras atividades não previstas neste regulamento poderão ser computadas, desde que 
aprovadas pelo Colegiado de Curso.

Art. 11 Os casos omissos serão resolvidos, excepcionalmente, pelo Colegiado de Curso. 
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