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RESOLUÇÃO Nº 56, DE 30 DE JUNHO DE 2016.

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.  1°  Manifestar-se  favoravelmente  pela  aprovação  do  Regulamento  das 
Atividades Complementares do Curso de Psicologia – Câmpus de Paranaíba, nos termos 
do Anexo desta Resolução.

Art.  2°  Retroagir os efeitos desta Resolução à data de 18 de junho de 2013.

ANDRÉIA CRISTINA RIBEIRO,
Presidente.
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Anexo à Resolução n.º 56, de 30 de junho de 2016.
Conselho de Câmpus do Câmpus de Paranaíba

                           
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Curso de Psicologia - Câmpus de Paranaíba 

Art.  1º   O  componente  curricular  de  Atividades  Complementares  do  curso  de 
graduação  em  Psicologia  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul,  Câmpus  de 
Paranaíba (UFMS/CPAR), compreende as atividades que atendam aos seguintes objetivos:

I – Complementar a formação acadêmica de graduação em atividades contempladas 
ou não pelo currículo do curso;

II  –  Fomentar  a  participação dos  acadêmicos  em projetos  de  ensino,  pesquisa  e 
extensão.

Art. 2°  Para o curso de Psicologia da UFMS/CPAR, conforme diretrizes curriculares 
nacionais e projeto pedagógico do curso, cada acadêmico deverá realizar durante a graduação 
um total de 226 (duzentas e vinte e seis) horas em atividades complementares.

Art. 3º  São consideradas Atividades Complementares:
I - Disciplinas cursadas como enriquecimento curricular e disciplinas optativas que 

extrapolem a carga horária exigida no Projeto Pedagógico de Curso;
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 do conhecimento em que se enquadra o curso e 

áreas afins;
VII - Publicação de trabalhos em anais de eventos científicos, e de ensaios ou artigos 

em periódicos especializados na área do conhecimento em que se enquadra o curso e áreas 
afins;

VIII - Participação em projetos de ensino de graduação, de pesquisa e de extensão;
IX – Participação em cursos na área do conhecimento em que se enquadra o curso de 

Psicologia e áreas afins; 
X  –  Participação  em  Órgãos  Colegiados,  Comissões  Institucionais,  Comitês 

Estudantis, Empresa Júnior e análogos; 
XI – Atividades de Campo não previstas nas disciplinas do curso; 
XII - Prestação de serviços na forma de treinamento e atividades como     membro de 

mesa receptora de votos em eleições organizadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais;
XIII – Preenchimento da Avaliação Institucional.

Art.  4º   Somente  serão  computadas  as  cargas  horárias  cumpridas  em  atividades 
compatíveis  com  os  objetivos  do  curso  e  com  o  perfil  profissional  definido  no  Projeto 
Pedagógico de Curso.

Parágrafo  único.   A  carga  horária  das  atividades  complementares  deverá  ser 
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distribuída em, no mínimo, 3 (três) das modalidades indicadas nos incisos do Art. 3º.

Art. 5º  A carga horária será computada multiplicando-se pelo peso de cada atividade:
I – Disciplinas cursadas como enriquecimento curricular ou optativas que extrapolam 

a carga horária exigida pelo Projeto Pedagógico de Curso, peso 1, até o limite máximo de 68 
horas;

II – Estágio não-obrigatório, peso 1, até o limite máximo de 60 horas;
III – Iniciação científica, peso 1,5, até o limite máximo de 100 horas;
IV – Monitoria de ensino voluntária ou remunerada, peso 1, até o limite máximo de 

60 horas;
V – Monitoria de extensão voluntária ou remunerada, peso 1, até o limite máximo de 

100 horas;
VI – Participação em eventos:

a) eventos locais e regionais: peso 1 por evento, até o limite máximo de 120 horas 
(caso a carga horária não esteja especificada na certificação, serão contabilizadas 6 horas por 
dia de evento);

b) eventos nacionais e internacionais: peso 1,5 por evento, até o limite máximo de 
120 horas (caso a carga horária não esteja especificada na certificação, serão contabilizadas 
6horas por dia de evento);

c) minicursos: peso 1 por hora, até o limite máximo de 20 horas;
d)  apresentação  de  trabalho  em  eventos  locais,  regionais,  nacionais  ou 

internacionais: peso 1,5 por trabalho, até o limite máximo de 80 horas (para cada trabalho 
apresentado, serão contabilizadas 20 horas);

e)  como  membro  de  Comissão  Científica  e/ou  Organizadora:  peso  1  (cada 
participação deve pontuar 20 horas), até o limite máximo de 40 horas;

VII – Publicações, até o limite máximo de 90 horas:
a) resumos em anais: peso 0,5, até o limite máximo de 10 horas (cada resumo 

deve ter contabilizadas 5 horas);
b) resumos expandidos em anais: peso 1, até o limite máximo de 20 horas (cada 

resumo deve ter contabilizadas 5 horas; 
c) trabalhos completos em anais: peso 1, até o limite máximo de 20 horas (cada 

trabalho deve ter contabilizadas 10 horas); 
d) artigos publicados em periódicos científicos da área ou áreas afins em autoria 

ou  co-autoria:  peso  2,  até  o  limite  máximo  de  60  horas  (cada  artigo  completo  deve 
contabilizar 15 horas);  

VIII – Participação em projetos:
a) participação em projetos de ensino: peso 1, até o limite máximo de 60 horas; 
b) participação em projetos de extensão: peso 1, até o limite máximo de 60 horas 

(os monitores de extensão não pontuam neste item); 
c) participação em projetos de pesquisa: peso 1, até o limite de 100 horas (os 

alunos de Iniciação Científica não pontuam neste item); 
d) coordenação de projeto de extensão: peso 1, até o limite máximo de 100 horas;

IX – Participação em cursos: peso 1, até o limite máximo de 20 horas;
X  –  Participação  em  Órgãos  Colegiados,  Comissões  Institucionais,  Comitês 

Estudantis, Empresa Júnior e análogos: peso 1, até o limite máximo de 40 horas (apenas serão 
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Computadas as participações que cumpram o tempo regimental previsto);
XI – Atividades de campo não previstas nas disciplinas do curso: peso 1, até o limite  

máximo de 40 horas;
XII – Preenchimento da avaliação institucional: será computada a carga horária de 1 

hora por avaliação preenchida integralmente (100%), até o limite de 5 horas;
XIII - Prestação de serviços na forma de treinamento e atividades como membro de 

mesa receptora de votos em eleições organizadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais: peso 1, 
até o limite de 16 horas.

Art. 6º  Somente serão aproveitadas as cargas horárias de atividades realizadas após o 
ingresso do acadêmico no curso de graduação em Psicologia da UFMS/CPAR.

 Art. 7º   É de competência do professor responsável:
I – A conferência da carga horária cumprida das Atividades Complementares;
II – A contabilização da carga horária e seu encaminhamento ao Coordenador do 

Curso.

Art. 8º   As atividades complementares deverão ser documentalmente comprovadas:

§ 1º  O documento comprobatório apresentado deverá conter o timbre da instituição 
responsável pela oferta da atividade, a denominação da atividade desenvolvida e respectiva 
carga horária, bem como a assinatura do responsável.

§ 2º  Os documentos originais e o preenchimento da tabela pelo acadêmico serão 
conferidos pelo professor responsável na presença do aluno em datas definidas por Resolução 
pelo Colegiado de Curso.

§ 3º  O acadêmico deverá responsabilizar-se pela guarda dos documentos originais e 
do comprovante de entrega.

Art. 9º  A homologação da carga horária obtida nas Atividades Complementares será 
feita, em caráter de excepcionalidade, pelo Coordenador do Curso,  quando este não for o 
responsável pela disciplina.

Art.  10 Ao  aluno  que  completar  a  carga  horária  exigida  em  Atividades 
Complementares será atribuído o resultado final aprovado ou reprovado, a ser registrado em 
seu Histórico Escolar.

Art. 11  Outras atividades não previstas neste regulamento poderão ser computadas, 
desde que aprovadas pelo Colegiado de Curso e que obedeçam ao disposto no art. 1º deste 
regulamento.
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