
RESOLUÇÃO Nº 16, DE 22 DE ABRIL DE 2020.
O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais, resolve:

 
Manifestar-se favoravelmente pela aprovação do Novo

Regulamento de Atividades Complementares do Curso de Ciências
Biológicas - CPTL.

 
JOSUÉ BISPO DA SILVA

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por Josue Bispo da
Silva, Coordenador(a) de Curso de Graduação, em
22/04/2020, às 16:27, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1918800 e o código CRC
716B025B.

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA
Av Capitão Olinto Mancini 1662

Fone: 
CEP 79603-011 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.001329/2020-96 SEI nº 1918800
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – CPTL/UFMS 

 
 

Art. 1. Este Regulamento estabelece as normas para o cumprimento da carga horária 
mínima de 200 (duzentas) horas das Atividades Complementares, conforme estrutura 
curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (CLCB) da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul - Campus Três Lagoas.   
 
Parágrafo Único - As Atividades Complementares fazem parte dos Componentes Curriculares 
Não Disciplinares (CCND) do Projeto Pedagógico do CLCB e são obrigatórias para todos os 
acadêmicos regulares do mesmo.   
 
Art. 2. São consideradas Atividades Complementares (AC) do Curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas aquelas previstas na Seção III – Art. 15 da Resolução COGRAD nº. 550, de 
20/11/2018, que aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com vistas ao aprimoramento da formação 
acadêmica através de experiências que contribuam para o enriquecimento do processo 
ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social, acadêmica e 
profissional do estudante de Ciências Biológicas. 
 
Parágrafo Único. O registro e a contabilização das AC deverão obedecer ao detalhamento 
exposto no Quadro de Horas das Atividades Complementares (Anexo I). 
 
Art. 3. As Atividades Complementares devem ser realizadas pelo acadêmico durante o 
período da graduação, a partir do ingresso no Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 
de acordo com o seu interesse, respeitados os procedimentos estabelecidos neste 
regulamento.  

§ 1. Somente serão válidas as cargas horárias cumpridas em atividades compatíveis 
com a área específica ou as áreas afins do curso e devidamente comprovadas. 

§ 2. Acadêmicos transferidos de outra instituição de ensino poderão contabilizar 
atividades similares desenvolvidas no período de matrícula regular na instituição de origem, 
respeitadas as normas deste Regulamento. 

§ 3. A carga horária deverá ser distribuída em, no mínimo, cinco (05) das modalidades 
indicadas neste regulamento; a carga horária de cada atividade não poderá ser validada para 
mais de uma das modalidades previstas neste regulamento. 
 
Art. 4. As Atividades Complementares deverão ser comprovadas pelo acadêmico, 
preferencialmente, no 7° semestre do CLCB. Caso o acadêmico queira antecipar a 
comprovação, deverá se manifestar à Coordenação de Curso, através de requerimento.  
 
Art. 5. A responsabilidade pelas Atividades Complementares será de um Coordenador das 
AC, indicado pelo Colegiado de Curso entre os professores efetivos do curso e designado 
pela Coordenação de Curso.  
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§ 1. A designação do Coordenador das AC deverá ocorrer na primeira reunião do ano 

letivo do Colegiado de Curso, tendo duração de 01 (um) ano letivo regular, permitindo-se a 
recondução. 

§ 2. Caso haja necessidade de substituição do Coordenador das AC, o Colegiado deverá 
fazer nova indicação.   
 
Art. 6. A Coordenação de Curso deverá fazer a inserção, no SISCAD, dos acadêmicos que 
precisam comprovar as Atividades Complementares e divulgar essa relação para o 
Coordenador das Atividades Complementares.  
 
Art. 7. Compete ao Coordenador das Atividades Complementares: 
I. Informar aos acadêmicos ingressantes, em reunião a ser combinada com a Coordenação 

do Curso, sobre o regulamento das Atividades Complementares; 
II. Estabelecer, ao início do semestre letivo, um calendário para divulgação das etapas 

relativas às Atividades Complementares, direcionado aos acadêmicos inscritos nas 
mesmas;  

III.  Receber os comprovantes das atividades e efetuar o cálculo de pontuação de cada 
acadêmico, de acordo com a presente norma; 

IV. Manter os documentos pertinentes às Atividades Complementares em ordem e à 
disposição de órgãos institucionais, caso assim seja necessário; 

V. Atribuir o grau de Aprovado ou Reprovado ao acadêmico, caso tenha alcançado ou não a 
pontuação necessária e encaminhar o resultado à Coordenação de Curso, que procederá 
a inclusão do mesmo no Sistema de Controle Acadêmico.  

 
Parágrafo único. O Coordenador das AC poderá recusar a atividade que considerar não 
qualificada ou inadequada à contabilização, de acordo com o previsto neste regulamento. 
Em caso de o acadêmico discordar da decisão do professor, caberá recurso ao Colegiado do 
Curso.  
 
Art. 8. Compete ao acadêmico inscrito em Atividades Complementares: 
I. Buscar orientação sobre o regulamento das Atividades Complementares; 
II. Participar das reuniões de esclarecimento, de acordo com o calendário divulgado pelo 

Coordenador de AC;  
III. Entregar a documentação comprobatória de suas atividades no período definido pelo 

Coordenador das AC, apresentando o documento original e uma cópia simples, para 
validação pelo docente. 
 

Art.9. Os documentos das Atividades Complementares deverão ser apresentados em forma 
impressa, com indicação mínima dos seguintes dados: período de realização e carga horária 
da atividade, entidade promotora e local de realização, assinatura ou certificação digital do 
responsável. 
 
Parágrafo único. No caso de trabalhos publicados, deverá ser apresentada uma cópia da 
publicação. 
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Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pelo docente responsável e, se necessário, pelo 
Colegiado de Curso. 
 
Art. 11. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
disposições anteriores.  
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ANEXO I 
Quadro de Horas das Atividades Complementares do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas – UFMS/CPTL: detalhamento do tipo da atividade, carga horária (CH) por 
atividade e pontuação máxima que poderá ser contabilizada em cada categoria.  

Tipo de Atividade 
CH por 

atividade 
Pontuação 

máxima 

Disciplina optativa constante no Projeto Pedagógico do curso de 
Ciências Biológicas da UFMS/CPTL (excluída a carga horária obrigatória 
de disciplinas optativas) ou em outros cursos da UFMS 

- 68 

Estágio extracurricular voluntário ou remunerado em espaços escolares 
(excluído o Estágio Obrigatório) 

- 40 

Estágio extracurricular voluntário ou remunerado em espaços não 
escolares 

- 40 

Participação no Programa Institucional de Residência Pedagógica, 
remunerada ou voluntária 

- 40 

Participação no Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à 
Docência (PIBID), remunerada ou voluntária 

- 40 

Participação no Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC e 
PIVIC) 

- 40 

Participação no Programa de Educação Tutorial (PET), remunerada ou 
voluntária 

- 40 

Monitoria de Ensino de Graduação, remunerada ou voluntária CH da 
disciplina 

40 

Monitoria de Projeto de Ensino ou de Extensão, remunerada ou 
voluntária 

5 horas por 
semestre 

30 

Participação comprovada em viagem de estudo sob supervisão 
docente, excluídas aquelas obrigatórias em disciplinas do curso 

- 40 

Participação comprovada em visitas técnicas sob supervisão docente, 
excluídas aquelas obrigatórias em disciplinas do curso 

3 horas 20 

Curso de línguas estrangeiras em instituição reconhecida, cursado em 
período concomitante ao do curso de graduação 

10 horas 30 

Colaboração em projetos e atividades de ensino, extensão ou pesquisa 2 horas 30 

Participação em eventos científicos da área, tais como seminários, 
palestras, encontros, conferências, congressos, simpósios 
(regionais/nacionais/internacionais) 

10/15/20 
horas 

100 

Participação, como ouvinte, em curso ou minicurso, presencial ou à 
distância 

CH do curso 50 

Participação comprovada, como ouvinte, em sessão de apresentação 
de Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Ciências 
Biológicas/CPTL 

1 hora 20 

Participação comprovada, como ouvinte, em seções de defesa de 
dissertações e teses na área de Ciências Biológicas ou áreas afins 

3 horas 20 

Ministrante de seminário e/ou palestra, excluídos os realizados como 
atividade do estágio curricular obrigatório ou de disciplinas da grade 
regular 

5 horas 20 

Ministrante de curso, minicurso ou oficina, em evento científico 2 vezes a CH 
do curso 

50 

Organização de eventos de extensão, ensino e pesquisa aprovados 20 horas 60 
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Tipo de Atividade 
CH por 

atividade 
Pontuação 

máxima 

pelas instâncias competentes da UFMS, ou em outras instituições 
públicas ou privadas, desde que possuam documentação 
comprobatória equivalente 

Produção de Material Didático, com supervisão de docente do curso de 
Ciências Biológicas 

5 horas 30 

Participação em grupo de pesquisa do CNPq 3 horas por 
semestre 
participação 

20 

Publicação de resenhas ou artigo em jornais e revistas de notícias 2 horas 20 

Apresentação de trabalho oral ou em pôster em evento científico  10 horas  50 

Publicação de trabalho em anais de eventos científicos (autor/coautor): 
a. Resumo simples 
b. Resumo expandido 

 
a. 10/8 
horas 
b. 15/12 
horas 

100 

Publicação de artigo em periódico de divulgação científica 
(autor/coautor) 

25/20 horas 100 

Capítulo de livro (autor/coautor) 20/16 horas 100 

Preenchimento do Questionário do Estudante, da Avaliação 
Institucional Interna da UFMS 

4 horas 20 

Representante discente em órgãos colegiados da UFMS 5 horas por 
semestre 

20 

Membro de mesa receptora em processos eletivos da UFMS 1 hora 05 

Atividades Culturais organizadas pela UFMS, tais como: participação 
em grupos musicais, grupos de teatros e folclóricos, atividades 
desportivas, campeonatos, atividades literárias e feiras de divulgação 
acadêmica 

2 horas 30  
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