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Dispõe sobre as Atividades Complementares nos 
Cursos de Graduação da UFERSA. 
  

 
 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, em sua 2ª Reunião Ordinária, 
realizada em 17 de abril, 
 
 

CONSIDERANDO as disposições contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
referentes a cada Curso de Graduação e pela Lei 9.394/96 que em seu artigo 3º ressalta a 
“valorização da experiência extra-escolar” como um dos princípios em que o ensino será 
ministrado; 
 

CONSIDERANDO os Projetos Pedagógicos de cada Curso de Graduação da 
UFERSA; 
 

CONSIDERANDO a Resolução N° 2, de 18 de junho de 2007, do Conselho Nacional 
de Educação; 
 
 
RESOLVE: 
 
Art 1º - As Atividades Complementares dos Cursos de Graduação são componentes 
curriculares que possibilitam por avaliação o reconhecimento de habilidades, conhecimentos, 
competências e atitude do estudante, inclusive fora do ambiente acadêmico. 
 
Art 2º - As Atividades Complementares se constituem componentes enriquecedores e 
implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confunda com o estágio 
supervisionado. 
 

Art 3º - São consideradas como atividades complementares ao currículo dos Cursos da  
UFERSA as seguintes atividades: 
I - Publicação de artigos científicos, capítulos de livro e de artigos de divulgação; 
II – Apresentação de comunicações científicas em Congressos, Simpósio, Encontros e 
Workshops; 



III -  Atividades de extensão, tais como Projetos de Extensão Institucionais e participação 
efetiva como voluntário em projetos de inclusão social desde que orientados por docente da 
UFERSA;  
IV - Monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo de Cursos da UFERSA;  

V - Estágios na IFES ou extracurriculares desenvolvidos com base em convênios e/ou 
parcerias firmados pela UFERSA;  
VI – Participação como ouvinte em eventos extracurriculares diversos como seminários, 
simpósios, congressos e conferências;  
VII - Participação em cursos extracurriculares relacionados com o curso matriculado pelo 
estudante; 
VIII - Experiência de representação acadêmica ou participação em diretoria eleita do Centro 
Acadêmico de Cursos da UFERSA;  
IX - Matrícula e aprovação em disciplinas optativas do currículo acadêmico do aluno;  
X -  Realização de exposições de artes plásticas, publicação de livros de literatura e outras 
atividades artísticas; 
XI – Participação efetiva em grupos de estudos coordenados por docentes da UFERSA; 
XII – Apresentação de palestras e seminários em eventos científicos e de extensão; 
XIII – Atividades desenvolvidas como bolsista no âmbito da UFERSA; 
XIV – Participação em comissão responsável pela realização de eleição no âmbito da 
UFERSA; 
XV – As deliberações relacionadas às atividades complementares serão realizadas pelo 
Colegiado do Curso da UFERSA. 
 
Art. 4º. – As Coordenações de Cursos serão responsáveis pela implementação, 
acompanhamento e avaliação das Atividades Complementares. 
§ 1º - As Coordenações de Cursos estipularão a carga horária referente às Atividades 
Complementares que serão integralizadas nos currículos, até o percentual de 10% (dez por 
cento) de sua carga horária total. 
§ 2º - As Coordenações de Cursos efetuarão o registro, o acompanhamento e a avaliação das 
Atividades Complementares. 
§ 3º - A critério das Coordenações de Cursos, e dependendo da natureza das Atividades 
Complementares, serão designados professores orientadores. 
 
Art. 5°. – O aproveitamento da carga horária observará os seguintes critérios: 
 

Atividade Carga Horária 
Máximo 
Permitido 

15 horas por artigo em revista 
indexada - Nacional C 

25 horas por artigo em revista 
indexada – Nacional B  

50 horas por artigo em revista 
indexada – Nacional A  

Publicação de artigos científicos com qualificação Qualis nas 
áreas do curso. 

75 horas por artigo em revista 
indexada – Internacional A 

150 horas 

Publicação de artigos de divulgação em 
jornais e revistas. 

        10 horas por artigo         40 horas 

Publicação de capítulo de livro.         25 horas por capítulo        100 horas 



Bolsista de iniciação científica.         40 horas por semestre          160 horas 

Participação em projetos de pesquisa e/ou 
extensão coordenados por docentes da UFERSA. 

        40 horas por semestre          120 horas 

Comunicações (orais ou painéis) em eventos científicos. 
15 horas/oral 

05 horas/painel 
120 horas 

Estágio extracurricular. 
Equivalente à carga horária 

do estágio 
160 horas 

Participação em comissão responsável pela realização de 
eleição no âmbito da UFERSA. 

10 horas por evento 40 horas 

Participação como ouvinte em eventos científicos. 10 horas por evento 120 horas 

Representação estudantil. 10 horas por semestre 40 horas 

Participação no Programa de Educação Tutorial  30 horas por semestre 120 horas 

Participação em grupo de estudo coordenado por docente da 
UFERSA 

10 horas por semestre 40 horas 

Participação em cursos extracurriculares. 
Equivalente à carga horária 

do curso. 
120 horas 

 

Disciplinas complementares/optativas ao currículo acadêmico 
do aluno 
 

Equivalente à carga da 
disciplina. 

180 horas 

 

Monitoria. 
 
 

30 horas por semestre. 120 horas 

 

Realização de exposição de arte. 05 horas por exposição. 30 horas 

 

Publicação de livros de literatura 15 horas por livro. 30 horas 

 

Outras atividades técnicas, culturais e artísticas.  
Conforme decisão do 
Colegiado de Curso 

40 horas 

 
Art. 6°. – O aproveitamento das atividades complementares será feito pelas Coordenações de 
Cursos, mediante a devida comprovação. 
 
Art. 7°. – Para a participação dos estudantes nas Atividades Complementares, serão 
observados os seguintes: 
I – Serem realizadas a partir do primeiro semestre; 
II – Serem compatíveis com o Projeto Pedagógico do Curso; 
III – Serem compatíveis com o período cursado pelo aluno ou o nível de conhecimento 
requerido para a aprendizagem; 
IV – Serem detentores de matrícula institucional. 
 
§ 1º - O Calendário Universitário estipulará período para solicitação de integralização de 
Atividades Complementares junto às Coordenações de Cursos. 
§ 2º - As Coordenações de Cursos avaliarão o desempenho do aluno nas Atividades 
Complementares, emitindo conceito satisfatório ou insatisfatório e estipulando a carga horária 
a ser aproveitada, e tomará as providências cabíveis junto ao Registro Escolar. 



§ 3º - Os casos de estudantes ingressos no Curso através de transferência de outra IES e 
mudança de curso, que já tiverem participado de Atividades Complementares, serão avaliados 
pelas Coordenações de Cursos que poderão computar total ou parte da carga horária atribuída 
pela instituição ou curso de origem em conformidade com as disposições desta Resolução e 
de suas normatizações internas. 
§ 4º - Os estudantes ingressos através de admissão de graduado deverão desenvolver as 
Atividades Complementares requeridas por seu atual curso. 
§ 5º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Cursos. 
 
Art. 8° Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 
 
 
 
 

 
Mossoró, 17 de abril de 2008. 

 
 
 
 

Josivan Barbosa Menezes 
Presidente 

 


