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RESOLUÇÃO Nº 57, 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 Administração – Câmpus de Paranaíba,  nos  termos  do 
Anexo desta Resolução.

Art.  2°  Retroagir os efeitos desta Resolução à data de 16 de maio de 2016.

Art.  3º  Revogar  integralmente  a  Resolução  n.º  124,  de  07  de  agosto  de  2014, 
republicada no Boletim de Serviço n.º 5864, de 03 de setembro de 2014, p. 322.

ANDRÉIA CRISTINA RIBEIRO,
Presidente.
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Anexo à Resolução n.º 57, de 30 de junho de 2016.
Conselho de Câmpus do Câmpus de Paranaíba

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Curso de Administração - Câmpus de Paranaíba 

Art. 1º  As Atividades Complementares do curso de graduação em Administração 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  –  Possibilitar  a  participação  dos  acadêmicos  em  projetos  de  ensino,  pesquisa  e 
extensão.

Art. 2º Para o curso de Administração da UFMS/CPAR, conforme diretrizes curriculares 
e projeto pedagógico do curso, cada acadêmico deverá realizar durante a graduação um total 
de 294 (duzentas e noventa e quatro) horas em atividades complementares.

Art. 3º  São consideradas Atividades Complementares:
I - Dimensão 1: Ensino e Atividades Administrativas:

a) Disciplina cursada como enriquecimento curricular;
b) Monitor de disciplina (categoria voluntária ou bolsista);
c) Colaborador de Projeto de Ensino e Evento Acadêmico de Graduação (público 
interno);
d) Participante de Projeto de Ensino e Evento Acadêmico de Graduação (público 
interno);
e) Participação em intercâmbio internacional;
f) Estágio não obrigatório em empresa conveniada;
g) Eventos e atividades promovidos pela Empresa Júnior e/ou Centro Acadêmico;
h) Visitas técnicas;
i) Curso presencial (minicurso, oficina, laboratório e atividades afins);
j) Curso de línguas;
k) Competições gerenciais, torneios e desafios;
l) Curso on line (educação à distância);
m) Membro da Empresa Júnior, do Centro Acadêmico ou da Atlética;
n) Membro do Conselho de Câmpus;
o) Membro do Colegiado de Curso;
p) Membro de Comissões;
q)  Resposta  ao  Questionário  do  Estudante  da  Comissão  Própria  de  Avaliação 
(responder 100% a avaliação institucional disponibilizada no SISCAD uma vez ao 
ano).

II - Dimensão 2: Pesquisa e Publicações Acadêmicas:
a) Iniciação Científica (categoria voluntário ou bolsista);
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b) Integrante de Projeto de Pesquisa / Grupo de Pesquisa cadastrado do professor 
do curso;
c) Participação como ouvinte de apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) do curso de Administração;
d)  Publicação  de  artigo  completo  em periódico  (Qualis  A1  e  A2)  com  o  (s) 
professor(es) do curso;
e)  Publicação  de  artigo  completo  em periódico  (Qualis  B1  e  B2)  com o  (s) 
professor(es) do curso;
f) Publicação de artigo completo em periódico (Qualis B3) com o (s) professor(es) 
do curso;
g) Publicação de artigo completo em periódico (Qualis B4, B5 e C) com o (s) 
professor (es) do curso;
h) Capítulo de livro desenvolvido com o (s) professor (es) do curso;
i) Organizador de livro em parceria com professor (es) do curso;
j) Apresentação do artigo completo em anais de evento nacional/internacional;
k)  Publicação  de  artigo  completo  em  anais  de  evento  nacional/internacional 
desenvolvido com o (s) professor (es) do curso;
l) Apresentação do artigo completo em anais de evento local/regional;
m) Publicação de artigo completo em anais de evento local/regional desenvolvido 
com o (s) professor (es) do curso;
n) Apresentação do resumo/resumo expandido em anais de evento;
o) Publicação de resumo/resumo expandido em anais de evento desenvolvido com 
o(s) professor(es) do curso;
p) Publicação de texto em jornal desenvolvido com o (s) professor (es) do curso;
q) Participação em evento científico, tecnológico ou de extensão.

III - Dimensão 3: Extensão e Atividades Correlatas:
a) Coordenação de Projeto de Extensão - com relatório final;
b) Participação em Projeto de Extensão ou Evento (público alvo externo);
c) Ministrante de palestra, curso, oficina e outras atividades de extensão;
d) Participação de atividades culturais, artísticas e esportivas do Câmpus;
e) Participação de atividades culturais, artísticas e esportivas promovidas por outra 
instituição;
f) Trabalho voluntário (atividades com enfoque socioambiental);
g) Prestação de serviços na forma de treinamento e atividades como membro de 
mesa  receptora  de  votos  em  eleições  organizadas  pelos  Tribunais  Regionais 
Eleitorais.

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.

§ 1º   A carga  horária  das  atividades  complementares  deverá ser  distribuída em, no 
mínimo, 5 (cinco) das modalidades indicadas nos incisos do art. 3º;
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§  2º   Nenhuma  das  3  (três)  dimensões  indicadas  nos  incisos  do  art.  3º  (Ensino  e 
Atividade Administrativas, Pesquisa e Publicações Acadêmicas e Extensão e Atividades 
Correlatas) pode ficar zerada.

Art. 5º  A carga horária será computada multiplicando-se pelo peso de cada atividade e 
considerando o limite de horas de cada atividade (vide “Tabela de Pontuação das Atividades 
Complementares” anexa).

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

Art. 7º  É de competência da Comissão de Atividades Complementares:
I – O controle e o acompanhamento das Atividades Complementares;
II – A contabilização da carga horária e seu encaminhamento ao Colegiado de Curso; 
III – A divulgação da carga horária, individual, computada a cada acadêmico, bem como 
a carga horária a ser completada até o final do curso.

Art. 8º  As atividades complementares deverão ser documentalmente comprovadas.
§ 1º  O documento comprobatório apresentado deverá conter o timbre da instituição 
pela oferta da atividade, a denominação da atividade desenvolvida e respectiva carga 
horária, bem como a assinatura e o carimbo do responsável.
§  2º    Todas  as  cópias  dos  comprovantes  das  atividades  realizadas  deverão  ficar 
arquivadas  junto  à  Coordenação de  Curso  por  2  (dois)  anos,  devendo o acadêmico 
responsabilizar-se pela guarda dos documentos originais e dos comprovantes de entrega.

Art. 9º  O controle da carga horária cumprida pelos acadêmicos é de responsabilidade 
do acadêmico e será feito em formulário próprio.

Art.  10  A  documentação  comprobatória  deverá  ser  encaminhada  Comissão  de 
Atividades Complementares em até 3 (três) semanas para o fim do semestre letivo conforme 
Calendário Acadêmico.

Art. 11  A homologação da carga horária obtida nas Atividades Complementares será 
feita, em caráter de excepcionalidade, pelo Coordenador do Curso.

Art. 12 Ao aluno que completar a carga horária exigida em Atividades Complementares 
será atribuído o resultado final aprovado, a ser consignado em seu Histórico Escolar.

Art. 13  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.

Art. 14  Os casos omissos serão resolvidos, excepcionalmente, pelo Colegiado de Curso 
ou, em grau de recurso, pelo Conselho de Câmpus.

Câmpus de Paranaíba
Avenida Pedro Pedrossian, 725 – Bairro Universitário| Caixa Postal 159

Fone: 67 3669.0100 | Fax: 67 3669.0101
CEP 79500-000 | Paranaíba | MS

Página 4 de 9



06/07/2016

BS N° 6326
Pg. 86

República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
 

Anexo à Resolução n.º 57, de 30 de junho de 2016.
Conselho de Câmpus do Câmpus de Paranaíba

Tabela de Pontuação das Atividades Complementares

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Câmpus de 
Paranaíba

Curso de Administração - Atividades Complementares
   

Dimensão 1: Ensino e 
Atividades 

Administrativas
 Peso  Limite  Comprovação 

A
tiv

id
ad

es
 d

e
 e

ns
in

o

Disciplina cursada como 
enriquecimento curricular

       
0,75 

 por hora 100,00 

Cópia do Histórico 
Escolar em que 
conste a disciplina 
como 
Enriquecimento 
(ENR) 

Monitor de disciplina (categoria 
voluntária ou bolsista)

       
1,00 

 por hora 
 
120,00 

Certificado ou 
Declaração 

Colaborador de Projeto de Ensino e 
Evento Acadêmico de Graduação 
(público interno)

       
1,00 

 por hora 100,00 Certificado ou 
Declaração 

Participante de Projeto de Ensino e 
Evento Acadêmico de Graduação 
(público interno)

       
0,75 

 por hora 80,00 Certificado ou 
Declaração 

Participação em intercâmbio 
internacional

       
2,00 

 por hora 
sem 
limite 

Certificado ou 
Declaração 

Estágio não obrigatório em 
empresa conveniada

       
0,50 

 por hora 100,00 

Termo de 
compromisso, 
controle de 
frequência e 
Declaração. 

C
ap

ac
ita

çõ
es

, 
cu

rs
os

 e
 

Eventos e atividades promovidos 
pela Empresa Júnior e/ou Centro 
Acadêmico

       
1,00 

 por hora 100,00 Certificado ou 
Declaração 

Visitas técnicas        
1,00 

 por hora  
100,00 

Declaração (1. se 
não constar, pode-
se considerar 8 
horas por visita; 2. 
pode-se considerar 
o tempo de viagem 
pelo fator 0,25; 
desde que esteja na 
declaração) 
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vi
si

ta
s 

té
cn

ic
as

Curso presencial (minicurso, 
oficina, laboratório e atividades 
afins)

       
0,50 

 por hora 100,00 Certificado ou 
Declaração 

Curso de línguas
       
0,50 

 por hora 100,00 Certificado ou 
Declaração 

Competições gerenciais, torneios e 
desafios

       
0,50 

 por hora 100,00 Certificado ou 
Declaração 

Curso on line (educação à 
distância)

       
0,10 

 por hora 50,00 Certificado ou 
Declaração 

A
tiv

id
ad

es
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as

Membro da Empresa Júnior, do 
Centro Acadêmico ou da Atlética

   
100,00 

 por gestão 
sem 
limite 

Certificado ou 
Declaração 

Membro do Conselho de Câmpus
     
30,00 

 por 
mandato 

sem 
limite 

Ata de posse (se 
não concluiu o 
mandato o total 
passa a ser 
proporcional) 

Membro do Colegiado de Curso
     
30,00 

 por 
mandato 

sem 
limite 

Ata de posse (se 
não concluiu o 
mandato o total 
passa a ser 
proporcional) 

Membro de Comissões
       
4,00 

 por 
reunião 

40,00 Lista de presença 
ou Ata de reunião 

Resposta ao Questionário do 
Estudante da Comissão Própria de 
Avaliação (responder 100% a 
avaliação institucional 
disponibilizada no SISCAD uma vez 
ao ano)

     
10,00 

 por 
participaçã

o 
40,00 

Impressão da 
declaração no 
SISCAD 

   

Dimensão 2: Pesquisa e 
Publicações 
Acadêmicas

 Peso  Limite  Comprovação 

A
tiv

id
ad

es
 d

e 
P

es
qu

is
a

Iniciação Científica (categoria 
voluntário ou bolsista)

     
1,00 

 por hora 
 
130,00 

Certificado ou 
Declaração 

Integrante de Projeto de 
Pesquisa / Grupo de Pesquisa 
cadastrado do professor do 
curso

     
0,50 

 por hora 
 
100,00 

Declaração 
fornecida pelo 
professor 
coordenador do 
projeto/grupo 

Participação como ouvinte de 
apresentação de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) do 
curso de Administração

     
0,50 

 por TCC 
    
10,00 

Declaração 
fornecida pelo 
professor orientador 
do TCC 
apresentado 
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P
ub

lic
aç

õe
s 

em
 r

ev
is

ta
s 

(p
er

ió
di

co
s) Publicação de artigo completo 

em periódico (Qualis A1 e A2)* 
com o(s) professor (es) do curso

 
150,00 

 por 
produção 

sem 
limite 

Carta de aceite do 
artigo ou cópia 
impressa do artigo 
publicado 

Publicação de artigo completo 
em periódico (Qualis B1 e B2)* 
com o(s) professor (es) do curso

 
100,00 

 por 
produção 

sem 
limite 

Carta de aceite do 
artigo ou cópia 
impressa do artigo 
publicado 

Publicação de artigo completo 
em periódico (Qualis B3)* com 
o(s) professor (es) do curso

   
75,00 

 por 
produção 

sem 
limite 

Carta de aceite do 
artigo ou cópia 
impressa do artigo 
publicado 

Publicação de artigo completo 
em periódico (Qualis B4, B5 e 
C)* com o(s) professor(es) do 
curso

   
50,00 

 por 
produção 

sem 
limite 

Carta de aceite do 
artigo ou cópia 
impressa do artigo 
publicado 

C
ap

ítu
lo

s 
e

 
liv

ro
s

Capítulo de livro desenvolvido 
com o(s) professor (es) do curso

   
50,00 

 por 
produção 

100,00 Cópia do sumário e 
do capítulo 

Organizador de livro em parceria 
com professor (es) do curso

 
100,00 

 por 
produção 

sem 
limite 

Cópia da capa e da 
ficha catalográfia e 
depósito de um livro 
na biblioteca 

P
ar

tic
ip

aç
õe

s,
 a

pr
es

en
ta

çõ
es

 e
 p

ub
lic

aç
õe

s 
em

 e
ve

nt
os Apresentação do artigo completo 

em anais de evento 
nacional/internacional

   
20,00 

 por 
apresentaçã

o 
100,00 Certificado ou 

Declaração 

Publicação de artigo completo 
em anais de evento 
nacional/internacional 
desenvolvido com o(s) 
professor(es) do curso

   
15,00 

 por 
produção 

75,00 Cópia dos anais do 
evento 

Apresentação do artigo completo 
em anais de evento 
local/regional

   
10,00 

 por 
apresentaçã

o 
50,00 Certificado ou 

Declaração 

Publicação de artigo completo 
em anais de evento 
local/regional desenvolvido com 
o(s) professor(es) do curso

     
5,00 

 por 
produção 

25,00 Cópia dos anais do 
evento 

Apresentação do resumo/resumo 
expandido em anais de evento

     
3,00 

 por 
apresentaçã

o 
30,00 Certificado ou 

Declaração 

Publicação de resumo/resumo 
expandido em anais de evento 
desenvolvido com o(s) 
professor(es) do curso

     
2,00 

 por 
produção 

20,00 Cópia dos anais do 
evento 

Publicação de texto em jornal 
desenvolvido com o(s) 
professor(es) do curso

     
1,00 

 por 
produção 

5,00 Cópia do jornal (com 
data, nome do jornal 
e texto) 
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Participação em evento 
científico, tecnológico ou de 
extensão

     
1,00 

 por hora 80,00 

Certificado ou 
Declaração (se no 
certificado não 
constar a carga 
horária, considerar 8 
horas por dia) 

 

  

Dimensão 3: 
Extensão e 
Atividades 
Correlatas

 Peso  Limite  Comprovação 

A
tiv

id
ad

es
 d

e 
E

xt
en

sã
o

Coordenação de Projeto de 
Extensão - com relatório 
final

     
50,00 

 por 
coordenação 

200,00  Certificado ou 
Declaração 

Participação em Projeto de 
Extensão ou Evento (público 
alvo externo)

       
0,50 

 por hora 100,00  Certificado ou 
Declaração 

Ministrante de palestra, 
curso, oficina e outras 
atividades de extensão

       
2,00 

 por hora 20,00  Certificado ou 
Declaração 

A
tiv

id
ad

es
 c

ul
tu

ra
is

, 
ar

tís
tic

as
 e

 
es

po
rt

iv
as

Participação de atividades 
culturais, artísticas e 
esportivas do Câmpus

       
1,00 

 por hora 50,00  Certificado ou 
Declaração 

Participação de atividades 
culturais, artísticas e 
esportivas promovidas por 
outra instituição 

       
0,50 

 por hora 50,00  Certificado ou 
Declaração 

O
ut

ra
s 

at
iv

id
ad

es

Trabalho voluntário 
(atividades com enfoque 
socioambiental)

       
1,00 

 por hora 50,00 

 Declaração em 
papel timbrado de 
instituição sem fins 
lucrativos 

Prestação de serviços na 
forma de treinamento e 
atividades como membro de 
mesa receptora de votos em 
eleições organizadas pelos 
Tribunais Regionais 
Eleitorais

       
0,50 

 por hora 50,00  Declaração 
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Observações: a) A soma das horas, considerando os pesos e os limites, devem ser igual ou 
superior as horas que constam no Projeto Pedagógico do Curso; b) A carga horária das 
atividades  complementares  deverá  ser  distribuída  em,  no  mínimo,  5  (cinco)  das 
modalidades;  c)  Nenhuma  das  3  (três)  dimensões  (Ensino  e  Atividade  Administrativas, 
Pesquisa e Publicações Acadêmicas e Extensão e Atividades Correlatas) pode ficar zerada. 

* Qualis Capes na área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo, mais informações 
no site da Plataforma Sucupira.
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