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APÊNDICE C –  REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 
BACHARELADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ICET/CUA/UFMT 

 

Dispõe sobre a regulamentação das atividades 

complementares do curso de Bacharelado em Ciência 

da Computação/ICET/CUA/UFMT. 

RESOLVE: 

Art. 1° -  Constituem-se Atividades Complementares: cursos de extensão, monitorias, 

programas de iniciação científica, participação em eventos científicos, 

oficinas e cursos relacionados à área de formação, ou áreas afins, na 

instituição ou fora dela, atividades de representação acadêmica em órgãos 

colegiados e publicação de pesquisas científicas. 

Art. 2° -  As Atividades Complementares deverão totalizar, para efeito de 

integralização do curso, o mínimo de horas exigidas de acordo com as 

diretrizes curriculares especificadas no projeto pedagógico, isto é, 160 horas, 

contabilizando 10 créditos. 

Art. 3° -  As 160 horas que se referem ao cumprimento das Atividades 

Complementares deverão ser distribuídas ao longo do Curso, em um período 

mínimo de dois anos. A cada ano serão aproveitadas um número máximo de 

cem (100) horas de Atividades Complementares. 

Art. 4° -  As Atividades Complementares serão contabilizadas, desde que devidamente 

comprovadas, conforme descrito na tabela abaixo: 

ATIVIDADE LIMITE  

Participação como monitor de disciplina 40 horas/participação, máximo 3 participações. 

Participação como aluno de iniciação 
científica 

60 horas/participação, máximo 3 participações. 

Participação em projeto de extensão na área 
de computação 

40 horas/participação, máximo 3 participações. 

Participação em projeto de extensão 20 horas/participação, máximo 2 participações. 

Representante acadêmico em Colegiado de 20 horas/participação, máximo 2 participações . 



 

Curso, ou outros órgãos colegiados. 

Atuação técnica em Laboratório de Ensino 
de Computação 

30 horas/participação/semestre. 

Participação em congressos, simpósios, 
semana acadêmica, e eventos similares na 
área de computação. 

30 horas/participação. 

Participação como membro do comitê 
organizador de congresso, simpósios, 
semana acadêmica e eventos similares na 
área de computação.  

30 horas/participação. 

Cursos extracurriculares (presenciais ou à 
distância) na área de computação e afins. 

40 horas/curso. 

Cursos extracurriculares (presenciais ou à 
distância). 

10 horas/curso. 

Participação em conferência, aula magna, 
palestra, mesa-redonda. 

2 horas/participação. 

Apresentação de trabalho em evento 
científico na área de computação. 

10 horas/apresentação. 

Publicação tecnológica ou científica de 
Resumo na área de computação. 

15 horas/publicação. 

Publicação tecnológica ou científica de 
Trabalho Completo na área de computação. 

30 horas/publicação. 

Apresentação de trabalho em evento 
científico. 

5 horas/apresentação. 

Publicação tecnológica ou científica de 
resumo ou trabalho completo. 

10 horas/publicação. 

Publicação literária, filosófica ou artística. 10 horas/publicação. 

 

Art. 5° -  Todos os documentos comprobatórios das Atividades Complementares 

serão analisados e homologados pelo Colegiado de Curso. 

Art. 6° -  Em casos de participação em atividades não previstas no Art. 4, caberá ao 

Colegiado de Curso decidir.  

Art. 7° -  O cômputo das Atividades Complementares será realizado uma vez por 

aluno. 

Art. 8° -  O prazo máximo para encaminhamento do processo para homologação das 

Atividades Complementares é de um mês (30 dias) antes do final do 

semestre letivo. 

Art. 9° -  Para comprovação das participações nas Atividades Complementares o 

aluno deve protocolar processo específico, contendo a relação das atividades 



 

desempenhadas juntamente com documentação comprobatória, contendo 

respectiva carga horária. 
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FICHA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Curso:_________________________________________________________________________ 

Carga Horária das Atividades Complementares do período em curso: ______________ 

Aluno: ___________________________________ 

Período: ______________________   Ano: __________ 

Natureza da Atividade 
Complementar 

(Preenchimento pelo aluno) 

Período de Realização 

(Preenchimento pelo aluno) 

Nº de horas computadas 

(Preenchimento pelo Colegiado) 

   

   

   

   

   

Carga Horária Total: ______________________________________________________           Data:____/_____/_______    

Assinatura Coordenador de Curso: ______________________________________ 

Data de Aprovação no Colegiado: ______/______/______ 

 


