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RESOLUÇÃO Nº 005, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

 

Dispõe sobre as Atividades Complementares 

do curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Naturais desta Instituição de Ensino Superior - 

Unifesspa. 

  

 

A Diretora da Faculdade de Química – FAQUIM, Profª. Drª. Marilene Nunes Oliveira, no 

uso das atribuições estatutárias e regimentais  que lhe confere a portaria 117/2014 do Magnífico 

Reitor pro tempore da Unifesspa, e considerando o resultado das discussões realizadas no Núcleo 

de Desenvolvimento Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Naturais/FAQUIM, promulga a 

seguinte 

 

 

RESOLUÇÃO: 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS 

NATURAIS 

 

Art. 1º As Atividades Complementares são obrigações discentes com objetivos definidos e níveis 

de conhecimentos específicos. São componentes curriculares obrigatórios na formação acadêmico-

profissional, que contemplam o perfil do profissional desejado. 

 

 

Art. 2º As Atividades Complementares têm como objetivo garantir ao estudante uma visão 

acadêmico-profissional mais abrangente das Ciências Naturais. É o conjunto de atividades, mas 

não de disciplinas, escolhidas e desenvolvidas pelos discentes durante o período disponível para 

integralização curricular. Nessa perspectiva, as Atividades Complementares consistem na 

participação em congressos, simpósios, workshops, palestras, conferências, seminários, cursos 

intensivos, comissão de organização de eventos e outras atividades científicas, profissionais e 

culturais. 

 



Art. 3º As Atividades Complementares do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais da 

Unifesspa serão regulamentadas por meio desta Resolução. 

 

Art. 4º A carga horária estabelecida é de no mínimo 200 horas e normatizada conforme quadro de 

atribuição das atividades complementares (Científico-Culturais) do Curso de Licenciatura Plena em 

Ciências Naturais. Caberá ao discente requerer por escrito, em formulário próprio, a averbação da 

carga horária em seu histórico escolar até no máximo um período eletivo antes de integralizar o 

currículo do Curso. Nesse sentido, o discente deverá: 

 

I – O discente deverá anexar ao seu requerimento os comprovantes cabíveis e entregar na 

secretaria do curso; 

 

II – Os documentos que o discente tiver interesse em manter consigo deverão ser apresentados 

em duas vias – original e cópia, sendo-lhe o original devolvido imediatamente após conferência da 

cópia; 

 

III – O colegiado poderá recusar a atividade se considerar em desacordo com as atividades 

previstas nesse Regulamento. 

 

Parágrafo único. As 200 horas de atividades complementares  estão distribuídas em 

disciplinas optativas e atividade acadêmico-científico-culturais, conforme apresenta o Quadro 

de Registro de Atividades Complementares (Regulamentação das Atividades 

Complementares). 

 

Art. 5º  Os estudantes deverão realizar atividades compreendidas em pelo menos dois grupos das 

atividades complementares mencionadas no Quadro de Registro de Atividades, 

independentemente da carga horária.  

 

Parágrafo único. Mediante aprovação da Faculdade os discentes poderão cursar 

disciplinas ofertadas pelo Instituto de Ciências Exatas e áreas afins do curso. O discente 

poderá realizar atividades complementares inclusive durante as férias. 

 

Art. 6º O Quadro de Registro de Atividades poderá ser modificado, desde que essas alterações 

não tragam prejuízos aos discentes que já realizaram ou estão realizando atividades 

complementares. O conselho da Faculdade poderá exigir novos documentos do aluno interessado, 

se entender insuficientes os apresentados.  

 

§ 1º Fica a critério do conselho da Faculdade solicitar também esclarecimentos sobre a atividade 

apresentada para registro. 

 

§ 2º Atividades não contempladas no quadro de registros do Curso de Ciências Naturais da 

Unifesspa poderão ser avaliadas pelo conselho da FAQUIM, mediante solicitação por escrito do 

aluno, com a respectiva comprovação. 

 

 



QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES Crédito (horas) 

Limite de 

crédito 

ATIVIDADES DE ENSINO   

Disciplinas Optativas 34h 68h 

Disciplinas ministradas em escolas oficiais 15h/disciplina/ano 5 disciplinas 

Participação em cursos nacionais extra-curriculares 5h/curso 3 cursos 

Participação em cursos internacionais extra-curriculares 7h/curso 3 cursos 

Ministrar mini-curso em assuntos relacionados a Ciências 

Naturais 10h/curso 2 cursos 

Ministrar mini-curso em assuntos relacionados ao ensino 10h/curso 2 cursos 

Participação em mini-cursos 3h/curso 3 cursos 

Administração escolar 20h/ano 4 anos 

Monitoria voluntária em disciplinas do curso de ciências 

naturais do campus  5h/semestre 6 semestres 

Monitoria oficial (com bolsa da Unifesspa) 10h/ano 4 anos 

ATIVIDADES DE PESQUISA    

Estágio voluntário comprovado em laboratório de pesquisa 

nacional 7h/estágio 2 estágios 

Estágio voluntário comprovado em laboratório de pesquisa 

internacional 15h/estágio 2 estágios 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA   

2h/resumo 3 trabalhos 

3h/resumo 3 trabalhos 

Apresentação de resumo em congresso ou seminário local 1h/resumo 3 trabalhos 

Apresentação de trabalho completo em congresso ou 

seminário científico internacional 6h/trabalho 2 trabalhos 

Apresentação de trabalho completo em congresso ou 

seminário científico nacional 4h/trabalho 2 trabalhos 

Artigo completo em revista de circulação nacional com corpo 

editorial 10h/artigo 2 artigos 

Artigo completo em revista de circulação internacional com 

corpo editorial 15h/artigo 2 artigos 



Publicação de livro com corpo editorial 22/livro 1 livro 

Publicação de livro sem corpo editorial 15/livro 1 livro 

Publicação de livretos (até 20 páginas) com corpo editorial 10h/livreto 2 livreto2 

Publicação de livretos (até 20 páginas) sem corpo editorial 7h/livreto 2 livretos 

Tradução de livro com corpo editorial 7/livro 1 livro 

Tradução de livro sem corpo editorial 5/livro 1 livro 

Nota prévia publicada em periódico de circulação 

internacional com corpo editorial 5h/nota 2 notas 

Nota prévia publicada em periódico de circulação 

internacional sem corpo editorial 3h/nota 2 notas 

Nota prévia publicada em periódico de circulação nacional 

com corpo editorial 4h/nota 2 notas 

Nota prévia publicada em periódico de circulação nacional 

sem corpo editorial 2h/nota 2 notas 

Artigo em periódico sem corpo editorial 5h/artigo 2 artigos 

Participação em congressos científicos 2h/congresso  3 congressos 

Produção de folhetos (até 3 páginas) informativos 

relacionados à Ciências Naturais 4h/folheto 2 folhetos 

4h/apostila 2 apostilas 

Artigos de caráter técnico/divulgativo em revista de 

circulação internacional 3h/artigo 2 artigos 

Artigos de caráter técnico/divulgativo em revista de 

circulação nacional 2h/artigo 2 artigos 

Artigos de caráter técnico/administrativo em revista de 

circulação local 1h/artigo 2 artigos 

Artigos, resenhas em jornais de circulação internacional 3h/artigo 3 artigos 

Artigos, resenhas em jornais de circulação nacional 2h/artigo 3 artigos 

Artigos, resenhas em jornais de circulação local 1h/artigo  

Relatórios técnicos para agências de fomento (aprovados) 1h/relatório 3 relatórios 

Participação na produção de CD ROM científico 5h/cd 2 cd´s 

Participação na produção de CD ROM didático 5h/cd 2 cd´s 

EVENTOS CIENTÍFICOS   

Membro de comissão organizadora de eventos 

internacionais 5h/evento 2 eventos 



Membro de comissão organizadora de eventos nacionais 4h/evento 2 eventos 

Membro de comissão organizadora de eventos locais 3h/evento 2 eventos 

Premiação em eventos científicos internacionais 5h/evento 1 premiação 

Premiação em eventos científicos nacionais 4h/evento 1 premiação 

Premiação em eventos científicos locais 2h/evento 1 premiação 

Participação em congressos 10h/evento sem limite 

Participação em seminários ou encontros 2h/evento sem limite 

Participação em minicursos 

total de horas do 

minicurso sem limite 

PRODUÇÃO TECNOLÓGICA   

Confecção de mapas e maquetes 2h/unidade 2 unidades 

Produção de softwares científicos 5h/unidade 2 unidades 

Produção de CD ROM científico (edição) 4h/unidade 2 unidades 

Produção de CD ROM didático (edição) 4h/unidade 2 unidades 

Construção de sites didáticos 5h/site 2 sites 

Elaboração de banco de dados com interesse em ciências 

naturais 2h/unidade 2 unidades 

Elaboração de banco de dados com interesse didático 2h/unidade 2 unidades 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO    

Organização de feiras de ciências em escolas oficiais 5h/feira 2 feiras 

Participação em feiras de ciências em escolas oficiais 2h/feira 3 feiras 

Coordenação de programas/ projetos destinados à 

comunidade 5h/programa 2 programas 

Participação em programas/projetos destinados à 

comunidade (PAPIM) 3h/programa 2 programas 

Participação em programas de capacitação de professores 10h/programa 3 programas 

Organização de programas de capacitação de professores 20h/programa 3 programas 

CURSOS   

Participação em cursos ofertados pelo Colegiado 34h/curso  

ESTÁGIOS EM LABORATÓRIOS   

Participação em estágios rotatórios ofertados pelo Colegiado 34h/estágio  

SEMANA ACADÊMICA   

Participação na Semana Acadêmica do Instituto de Ciências 

Exatas 4h/encontro  

 



Art. 7° Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, revogada as disposições em 

contrário.  

Direção da Faculdade de Química - Unifesspa, em 26 de Fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 

MARILENE NUNES OLIVEIRA 
Diretora da Faculdade de Química 

Presidente do Núcleo Docente Estruturante 
 

 


