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RESOLUÇÃO Nº 37, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014.

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
do Câmpus de Ponta Porã da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul , no uso de 
suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Alterar o Regulamento de Atividades Complementares do Curso de Ciências 
da Computação do Câmpus de Ponta Porã, nos termos do Anexo desta Resolução.

Art. 2º Aprovar o aproveitamento das horas de prestação de serviço voluntário nas 
eleições como Atividades Complementares.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBSON SOARES SILVA,
Presidente.
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Normas das Atividades Complementares do 
Curso de Ciência da Computação

1. Apresentação

As  atividades  complementares  são  consideradas  parte  integrante  do  Currículo  dos 
Cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Sistemas de Informação da UFMS/CPPP. 
São  atividades  de  caráter  complementar,  visando  promover  a  autonomia  intelectual  do 
estudante, proporcionando-lhe oportunidades de realizar atividades de seu interesse, trabalhar 
suas  vocações,  desenvolver  suas  aptidões  e  outras  características  profissionais  que  possam 
influir de forma direta ou indireta sobre os rumos de sua carreira.

As atividades complementares são obrigatórias e totalizam 80 pontos (vide tabela do 
capítulo 5) podendo ser desenvolvidas durante todo o curso de graduação. Correspondem a 
toda e qualquer atividade, não prevista no elenco de disciplinas do curso, sendo necessárias 
para o enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem, privilegiando o aprimoramento 
pessoal e profissional do futuro Bacharel em Ciência da Computação.

É  recomendável  se  matricular  em  atividades  complementares  os  alunos  que  se 
enquadrarem no 7o.  semestre  do  curso,  ou  tiverem cursado uma carga  horária  igual  ou 
superior a 50%.

2. Objetivos

As atividades complementares devem ser desenvolvidas de acordo com os seguintes 
objetivos:

1. Promover  o  relacionamento  do  estudante  com  a  realidade  social,  econômica  e 
cultural; 

2. Promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão; 

3. Consolidar os conhecimentos adquiridos pelos acadêmicos através da síntese e da 
aplicação dos mesmos; 

4. Possibilitar  o  desenvolvimento  de habilidades,  do senso crítico,  da postura  e  do 
potencial empreendedor; 

5. Possibilitar o desenvolvimento de atividades que promovam a interdisciplinaridade; 

6. Promover  o  desenvolvimento  de  atividades  em  grupo,  favorecendo  o 
desenvolvimento  das  habilidades  de  comunicação,  relacionamento,  cooperação  e 
liderança; 

7. Oportunizar a realização de atividades de seu interesse, trabalhando suas vocações, 
desenvolvendo  suas  aptidões  para  facilitar  a  tomada  de  decisões  em  sua  vida 
profissional; 

8. Inserir o estudante no mercado de trabalho; 

9. Contribuir para a autonomia intelectual do estudante, colocando-o como responsável 
pela condução, conclusão e apresentação do conhecimento obtido; 

10. Dar  flexibilidade  ao  projeto  pedagógico,  abrindo  perspectivas  para  estudantes  e 
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professores definirem programas de estudos, metodologias, recursos e estratégias de 
ensino-aprendizagem adequados à consecução dos objetivos do curso. 

3. Caracterização 

As Atividades Complementares caracterizam-se como sendo um conjunto de atividades 
desenvolvidas de forma independente pelo acadêmico, fora do horário regular de aula, a partir 
de um conjunto de sugestões oferecidas pelo curso, desde que devidamente acompanhadas e 
validadas pelo respectivo coordenador pedagógico.

Para alcançar os objetivos citados anteriormente, as atividades complementares estão 
distribuídas em categorias, de acordo com as habilidades envolvidas, estimuladas e produzidas 
para  o  desenvolvimento  das  habilidades  humanísticas,  técnicas  e  empreendedoras, 
fundamentais à formação do Bacharel.

Toda  atividade  complementar  válida  deve  ser  enquadrada  em  uma  das  categorias 
anteriores, podendo pertencer a mais de uma delas. Logo abaixo, descrevemos sucintamente as 
características de cada uma das categorias:

• Habilidades  humanísticas:  podem  ser  desenvolvidas  através  de  atividades  que 
objetivam despertar  no estudante,  conhecimentos,  habilidades  e  competências  de 
comunicação,  postura  e  relacionamento  pessoal,  lideranças,  capacidade  de 
compreensão da responsabilidade  social  inerente  ao exercício  profissional,  e  dos 
aspectos legais e administrativos que influenciam as dinâmicas das organizações. 

• Habilidades  técnicas/científicas:  as  atividades  desta  categoria  auxiliam  na 
aquisição  e  no  desenvolvimento  de  conhecimentos,  habilidades  e  competências 
técnicas e científicas, nas áreas pertinentes ao curso. 

• Habilidades  empreendedoras:  nesta  categoria,  enquadram-se  as  atividades que 
visam propiciar  condições  para  despertar  o  espírito  empreendedor  no  estudante, 
levando-o à busca de conhecimento sobre as características  do empreendedor  de 
sucesso, a memória de atos empreendedores bem sucedidos, os objetivos de uma 
empresa e de como se desenvolvem os processos gerenciais em uma organização. 

4. Relação de atividades complementares

Dentre  as  várias  atividades  complementares  que  os  estudantes  podem  realizar,  a 
Coordenação do Curso opta por priorizar, mas não restringir-se às atividades relacionadas a 
seguir:

1. Disciplinas realizadas em outros cursos da UFMS/CPPP ou em outras Instituições de 
Ensino Superior, desde que aprovadas pela Coordenação do Curso. 

2. Participação em programas de monitoria de ensino; 

3. Desenvolvimento de atividades  de estágio na área do curso,  desde que devidamente 
regularizados e autorizados pelo setor responsável na UFMS/CPPP; 

4. Participação em projetos de ensino/pesquisa/extensão institucionais, com orientação de 
docente(s)  da  área,  tais  como  iniciação  científica  e  outros  programas  de  apoio  à 
pesquisa; 
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5. Participação em eventos (seminários, palestras, simpósios, congressos e conferências), 
pertinentes à área e que contribuam para a formação profissional do estudante, desde 
que autorizados pela Coordenação do Curso; 

6. Participação  em  cursos  técnicos  ministrados  por  professores  ou  profissionais 
capacitados,  bem  como  de  línguas  estrangeiras  e  outras  modalidades,  desde  que 
autorizados pela Coordenação do Curso; 

7. Participação  em atividades  realizadas  pelo  curso,  pela  Empresa  Júnior  e  por  outros 
setores institucionais que promovam atividades pertinentes a área do curso; 

8. Participação em programas sociais  ou projetos comunitários e de extensão abertos à 
comunidade em geral, desde que patrocinados por instituições de ensino superior ou por 
organizações reconhecidas; 

9. Desenvolvimento  e  participação  em  projetos  multidisciplinares,  propostos  para 
desenvolvimento em equipes ou individuais (Incubadora Tecnológica, Empresa Júnior, 
etc); 

10. Visitas técnicas, acompanhadas de relatórios; 

11. Competições  e  concursos  promovidos  pelo  curso,  por  outras  instituições  de  nível 
superior ou por organizações reconhecidas, desde que autorizados pela Coordenação do 
Curso; 

12. Participação efetiva em Centro Acadêmico, Conselho de Classe, Conselho de Curso, 
Conselho de Centro ou qualquer outro órgão representativo; 

13. Serviços prestados para o curso (manutenção de páginas e laboratórios, organização de 
eventos), desde que apoiados pela Coordenação do Curso; 

14. Estudos independentes orientados; 

5. Avaliação das atividades complementares

O acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento das atividades complementares 
devem observar as normas definidas pelo Colegiado de Curso e aprovada pelos demais órgãos 
deliberativos da instituição.

As atividades  complementares  do acadêmico deverão ser computadas  através  de um 
sistema de pontuação, respeitando-se as descrições e limites de carga horária estabelecidos na 
tabela abaixo:

Atividade Critérios de Validação Pontuação Limite

Visitas técnicas • Pertinentes à área de formação.
• Apresentação de relatório  técnico 5 pontos 15

e/ou   de   uma   comprovação   de por visita pontos
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participação emitida pela empresa.
Participaçã
o em Palestras • Pertinentes à área de formação. 5 pontos

30ou Mini-cursos1 isolados • Apresentação do certificado ou por palestra ou mini-

(como acadêmico) comprovantes de participação. curso assistido pontos

Participaçã
o em Palestras • Pertinentes à área de formação. 10 pontos

60
ou Mini-cursos isolados • Apresentação do certificado ou por palestra ou mini-

pontos
(como ministrante) comprovantes de participação. curso ministrado
Participaçã
o em eventos, • Pertinentes à área de formação. 10 pontos

80
congressos ou encontros • Apresentação do certificado de a cada 20 horas de

pontos
técnicos/científicos participação. evento
Disciplinas Cursadas   em • Autorização do coordenador.
outros cursos ou instituições • Conteúdo  pertinente  à  área  de 10 pontos 40
de ensino superior formação. a cada 68 horas/aula pontos

•  Matrícula e aprovação na disciplina.

1 Consideram-se mini-cursos, todos os cursos com até 8 horas/aula de duração.
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Atividade Critérios de Validação Pontuação Limite

Monitoria   de   ensino   em • Relatórios de atividades de
disciplinas do curso monitoria, validados pelo professor 5 pontos

80responsável  pela 
disciplina. a cada 20 horas de

pontos• Certificado de monitoria com a Monitoria
carga horária total das atividades.

Atividades profissionais e • Pertinentes à área de formação.
estágio não obrigatório • Relatórios técnicos desenvolvidos

pelo acadêmico.
5 pontos 80• Relatório de aproveitamento emitido

a cada 40 horas pontos
pela empresa.

• Contrato ou comprovação de
vínculo.

Participação em projetos de • Relatórios de atividades de
pesquisa/extensão com pesquisa, validados pelo professor

20 pontos 40
orientação de docente(s) da orientador.

por projeto pontos
área (Iniciação científica, • Cópia do projeto.
PET, entre outros)

Publicações em eventos da •
Cópia  da 
publicação.

20 pontos 40
área (pôsteres, artigos,

por publicação pontos
resumos, entre outros)
Participação  em  grupos  de • Comprovação de participação
atividades físicas ou assinada pelo organizador

5 pontos 10
culturais (música, teatro, (responsável) pelo    grupo ou

por atividade pontos
dança, corais, natação, atividade cultural.
futebol, entre outros)
Participação em Conselho • Apresentação da ata de nomeação.

de Classe,
Conselh
o de • Avaliação das atividades

20 pontos 40
Curso
, Centro Acadêmico,

desenvolvidas
.

por semestre pontos
Conselho de Centro, entre
outros
Prestaçã
o de serviços para • Autorização e acompanhamento do
o curso (desenvolvimento coordenador. 5 pontos 32
de páginas, organização de a cada 10 horas pontos
eventos, entre outros)
Curso
s extracurriculares • Pertinentes à área de formação.
ministrados  por instituições • Autorização do coordenador.

5 pontos 80
de gabarito reconhecido • Apresentação do certificado ou

para cada 10 horas pontos
(aperfeiçoamento técnico e comprovantes de participação.
científico, entre outros)
Participação 
em programas • Autorização e acompanhamento do
sociai
s

ou projetos coordenador  ou  de  um  professor

comunitários e
açõe
s de responsável. 2 pontos 40

cidadania  e  prestação  de • Apresentação do certificado ou a cada 1 hora pontos
serviço  ao  TRE  durante  as comprovantes oficiais de
eleições participação.
Desenvolvimento e • Pertinente a área de formação.
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participação em projetos • Relatório técnico desenvolvido pelo
10 pontos 40

ligados a Empresa Junior ou
acadêmic
o

por projeto pontos
a Incubadora Tecnológica • Relatório de aproveitamento emitido

pelo responsável pelo projeto.
Participação em • Pertinente a área de formação.
competições promovidas • Autorização do coordenador. 10 pontos 80
pelo curso ou por • Relatório de aproveitamento emitido por concurso pontos
instituições reconhecidas pelo responsável pelo projeto.
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Atividade Critérios de Validação Pontuação Limite

O Estudo   de   língua •
Participaçã
o comprovada por

estrangeira certificado expedido pela escola 20 pontos 80
responsável pelo  curso  de língua por semestre pontos
estrangeira.

A carga horária excedente •
Participaçã
o comprovada pelo 10 pontos

no estágio professor responsável. 40por cada 68 horas
supervisionado pontos

excedenteobrigatório

A apresentação de •
Participaçã
o comprovada com

trabalhos  científicos em certificação pelo professor, 20 pontos 60
eventos acadêmicos instituição ou organização por semestre pontos

responsável.

A tabela acima poderá ser alterada a qualquer momento pela Coordenação do Curso, 
desde que com a aprovação do Conselho de Curso, com o objetivo de possibilitar uma melhor 
adaptação aos objetivos propostos pelo desenvolvimento das atividades complementares.

6. Competências e Atribuições

6.1. Cabe ao acadêmico: 

1. Tomar  conhecimento  das  Normas  para  o  desenvolvimento  das  atividades 
complementares; 

2. Desenvolver e participar efetivamente das atividades complementares; 

3. Observar  e procurar  cumprir  os  critérios  de validação de cada  uma das atividades 
complementares, através da documentação que comprove a sua participação; 

4. Apresentar à Coordenação de Bloco do respectivo curso, até a data limite fixada pela 
mesma, cópia da documentação comprobatória das Atividades realizadas; 

5. Acompanhar a contagem de pontos e obter a pontuação mínima exigida de acordo 
com as normas estabelecidas pelo presente documento; 

6. Guardar  consigo  a  documentação  comprobatória  do  cumprimento  das  atividades 
complementares e apresentá-la quando solicitado; 

7. Escolher quais atividades complementares que pretende desenvolver, observando os 
limites de pontuação a serem obtidos durante o curso; 

8. Procurar estabelecer  um plano de desenvolvimento das atividades  complementares, 
contemplando,  de maneira  equilibrada,  atividades  de cunho técnico,  humanístico  e 
empreendedor; 
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6.2. Cabe ao Conselho de Curso: 

1. Elencar o conjunto de atividades complementares; 

2. Definir  critérios  de  validação  e  pontuação  sobre  as  atividades  complementares 
desenvolvidas pelos acadêmicos; 

3. Analisar os casos omissos nessa regulamentação; 

6.3. Cabe à Coordenação do Curso: 

1. Orientar o aluno quanto à pontuação das atividades complementares; 

2. Orientar o estudante na elaboração do plano de atividades complementares; 

3. Responder  em tempo  hábil,  de  forma  a  não  prejudicar  o  desenvolvimento  de  uma 
atividade complementar, às consultas dos estudantes e professores-orientadores. 

4. Exigir  e  analisar  os  documentos  comprobatórios  das  atividades  complementares 
apresentados  pelo  acadêmico,  levando  em  consideração  critérios  de  validação 
estabelecidos pelo presente documento; 

5. Avaliar  e  pontuar  as  atividades  complementares  desenvolvidas  pelo  acadêmico,  de 
acordo com os limites de pontuação e critérios estabelecidos neste documento; 

6. Fixar e divulgar datas e horários para atendimento ao aluno e análise dos documentos 
comprobatórios; 

7. Controlar e registrar as atividades complementares desenvolvidas pelo acadêmico, bem 
como os procedimentos administrativos inerentes a essa atividade; 

8. Supervisionar o desenvolvimento das atividades complementares; 

9. Coordenar  a  divulgação  das  normas  das  atividades  complementares  para  os 
acadêmicos. 

6.4. Cabe a Entidade Concedente: 

1. Assegurar ao acadêmico todas as condições necessárias para a plena realização de suas 
atividades; 

2. Fornecer documentação comprobatória da participação efetiva do acadêmico 
especificando a carga horária e descrição da atividade; 
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