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REGULAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DOS CURSOS SUPERIORES 
 

Estabelece as diretrizes gerais para a 

elaboração dos regulamentos específicos 

de atividades complementares dos cursos 

superiores do IFMG – Campus Bambuí. 

 

Art. 1º – São consideradas Atividades Complementares as práticas acadêmicas de múltiplos formatos não 

previstas no rol de disciplinas contidas no currículo pleno de cada curso. 

§ 1º – A realização das Atividades Complementares visa à flexibilização da sequência curricular 

do curso, de modo que o estudante possa experimentar atividades distintas das realizadas nos ambientes 

acadêmicos. 

§ 2º – As Atividades Complementares permitem que o próprio discente trace a sua trajetória de 

forma autônoma e pessoal, optando por realizar as atividades que melhor atendam às suas expectativas, 

desejos e necessidades acadêmicas e profissionais. 

§ 3º – É de responsabilidade exclusiva do estudante captar as oportunidades de realização de 

Atividades Complementares, aproveitando atividades promovidas pelos órgãos discentes, pela Instituição 

ou por outras instituições. 

§ 4º – Não será de responsabilidade dos cursos superiores do IFMG – Campus Bambuí a 

promoção de Atividades Complementares exclusivamente para o cumprimento de sua carga horária. 

 

Art. 2º – Os cursos superiores do IFMG – Campus Bambuí deverão elaborar um regulamento específico 

de Atividades Complementares, considerando as diretrizes deste Regulamento Geral, as recomendações 

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e a aprovação do Colegiado de Curso, devendo conter: 

I – A quantidade de horas de Atividades Complementares a serem realizadas pelos estudantes; 

II – definição de possibilidade de validação ou não de atividades realizadas antes do ingresso dos 

estudantes no respectivo curso; 

III – as categorias e itens de atividades que podem ser contemplados com horas de Atividades 

Complementares, dispostas em uma tabela anexa; 

IV – os limites máximos de cada categoria ou item, se for o caso; 

V – a equivalência entre as horas reais e as horas válidas para cada categoria ou item de 

Atividades Complementares, se for o caso; 

VI – os documentos comprobatórios para cada item; 

VII – o(s) período(s) previsto(s) para submissão das Atividades Complementares; 

VIII – a forma de submissão e de julgamento e validação das atividades; 

IX – as diretrizes específicas de cada curso, se for o caso. 

 

§ 1º – As atividades realizadas devem representar atividades de cunho acadêmico e profissional 

ligados à área do curso, entre as quais sugere-se: 

I – atividades ligadas à pesquisa, como projetos de iniciação científica, publicação de artigos e 

resumos expandidos, entre outras; 

II – atividades ligadas ao ensino, como projetos, visitas técnicas, monitorias, tutorias e disciplinas 

optativas excedentes, cursos e mini cursos, entre outras; 

III – atividades ligadas a eventos, como organização de eventos, participação em seminários e 

palestras, entre outras; 

IV – atividades ligadas à extensão; 



 

 

V – representações dos alunos em colegiados, assembleias departamentais, diretórios acadêmicos 

e coordenações de grupos de estudo; 

VI – atividades ligadas à experiência profissional, como estágios extracurriculares; 

VII – atividades de apoio ao curso; 

VIII – outras de interesse específico do curso. 

 

§ 2º – Ao estabelecer a quantidade de horas a serem realizadas, os cursos de bacharelado e de 

tecnologia deverão considerar o limite disposto na Resolução CNE/CES nª 02/2007 e no Parecer 

CNE/CES nº 239/2008, que dizem que os estágios e as atividades complementares não deverão exceder a 

20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações legais em 

contrário. 

§ 3º – Os cursos de licenciatura deverão ter 200 (duzentas) horas de Atividades Complementares, 

conforme disposto na Resolução CNE/CP nº 02/2002. 

§ 4º – Um modelo de regulamento específico está disposto no Anexo I. 

 

Art. 3º – Em cada curso, deverá ser instituída uma Comissão de Atividades Complementares (CAC), cuja 

composição e membros deverão ser definidos pelo Colegiado de Curso. 

 § 1º – A CAC deverá recepcionar, julgar e validar as horas de Atividades Complementares, 

submetidas pelos estudantes no período determinado pelo regulamento específico. 

 § 2º – Somente serão validadas as atividades afins com o respectivo curso, podendo o regulamento 

específico estabelecer percentuais que considerem proporcionalmente o grau de relação ou interface da 

atividade com o curso. 

 § 3º – Somente serão aceitas atividades realizadas com 1 (uma) hora ou mais de duração. 

§ 4º – O regulamento específico poderá definir quantas horas máximas serão validadas no caso de 

ausência de carga horária no documento comprobatório. 

§ 5º – O estudante ficará responsável pela apresentação de documentação comprobatória das 

atividades realizadas durante o curso, mediante formulário apresentado pelo curso, e submissão junto à 

CAC. 

 § 5º – A CAC será soberana para julgar os casos omissos e validar as atividades não previstas no 

regulamento específico, podendo também criar categorias ou tomar resoluções provisórias, até que o 

regulamento seja revisado. 

 § 6º – Após julgamento e validação das horas pela CAC, poderá ser disponibilizado, ao estudante, 

1 (hum) extrato cumulativo ou final de horas. 
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ANEXO I – REGULAMENTO ESPECÍFICO 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DO CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ZOOTECNIA 

 

Art. 1º – São consideradas Atividades Complementares as práticas acadêmicas de múltiplos formatos não 

previstas no rol de disciplinas contidas no currículo pleno de cada curso. 

§ 1º – A realização das Atividades Complementares visa à flexibilização da sequência curricular 

do curso, de modo que o estudante possa experimentar atividades distintas das realizadas nos ambientes 

acadêmicos. 

§ 2º – As Atividades Complementares permitem que o próprio discente trace a sua trajetória de 

forma autônoma e pessoal, optando por realizar as atividades que melhor atendam às suas expectativas, 

desejos e necessidades acadêmicas e profissionais. 

§ 3º – É de responsabilidade exclusiva do estudante captar as oportunidades de realização de 

Atividades Complementares, aproveitando atividades promovidas pelos órgãos discentes, pela Instituição 

ou por outras instituições. 

§ 4º – Não será de responsabilidade do Curso Superior de Bacharelado em Administração a 

promoção de Atividades Complementares exclusivamente para o cumprimento de sua carga horária. 

 

Art. 2º – O estudante deverá realizar 120 horas de Atividades Complementares ao longo do curso. 

 § 1º – Serão aceitas somente as horas realizadas após o ingresso no curso. 

 § 2º – Cada Categoria de atividades não poderá ultrapassar 33,33% (ou num máximo de 40 horas 

por categoria) da carga horária total das Atividades Complementares. 

§ 3º – Somente serão consideradas as atividades afins com o curso de Bacharelado em Zootecnia. 

 § 4º – Somente serão aceitas atividades realizadas em 1 (uma) hora ou mais. 

 § 5º – Os grupos de atividades, com os respectivos itens previstos, estão descritos no Anexo I 

deste Regulamento. 

 

Art. 3º – As atividades serão julgadas pela Comissão de Atividades Complementares (CAC). 

 § 1º – A CAC será escolhida pelo Colegiado de Curso e formada pelo Coordenador de Atividades 

Complementares e por mais 2 (dois) membros efetivos e 1 (hum) suplente, com gestão de 2 (dois) anos, 

podendo esta ser renovada por mais 2 (dois) anos. 

 § 2º – A CAC fará reuniões periódicas para julgar as atividades, conforme o Anexo II deste 

Regulamento. 

§ 3º – Nas atividades em que não estiverem previstas horas no documento comprobatório, serão 

validadas, no máximo, 2 (duas) horas. 

 § 4º – Nas áreas de interface com a área de Bacharelado em Zootecnia, serão concedidas apenas 

50% (cinquenta por cento) das horas determinadas. 

 § 5º – A CAC é soberana para julgar e validar ou não as atividades não previstas neste 

Regulamento, podendo também criar categorias ou tomar resoluções provisórias, até que o regulamento 

seja revisado, sempre que necessário. 

 § 6º – Após julgamento e validação das horas pela CAC, será disponibilizado, ao estudante, 1 

(hum) extrato eletrônico cumulativo de horas por semestre. 

 

Art. 4º – O estudante fica responsável pela apresentação de documentação comprobatória das atividades 

realizadas durante o curso, juntamente com o Formulário de Submissão de Atividades Complementares, 

sendo submetidos à comissão mencionada no Art. 3º. 

 § 1º – O Formulário de Submissão de Atividades Complementares, encontrado na página do curso 

de (olhar link CGTI) do sítio do IFMG – Campus Bambuí e deverá ser preenchido e assinado pelo 

interessado. 

 § 2º – Deverão ser apresentados documentos comprobatórios de todas as atividades, conforme o 

Anexo I deste Regulamento. 



 

 

 § 3º – Os alunos submeterão as atividades nos períodos constantes no Anexo II 
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ANEXO I – CATEGORIAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

(Os alunos deverão cumprir no minimo três atividades complementares de categorias diferentes.) 

 

CATEGORIAS 

MÁXIMO 

DE 

HORAS 

DA 

CATE-

GORIA 

ITENS ACEITOS 
EQUIVA

LÊNCIA 

MÁXIM

O DE 

HORAS  

OU 

ITEM 

PONTU

AÇÃO 

MÁXIM

A 

COMPROVAÇÃO 

Iniciação 

científica e 

tecnológica 

40 

PIBIC 0,06 520 30 Declaração de conclusão 

Artigo científico 

publicado em 

revista indexada 

(ATÉ 3º AUTOR) 

10 1 10 Comprovante de publicação 

Artigo de revisão 

publicado em 

revista indexada 

10 1 10 Comprovante de publicação 

Artigo submetido e 

aceito em revista 

indexada 

5 1 5 
Comprovante de submissão  

de artigo 

Artigo publicado 

em anais de 

Congresso ou 
semelhantes 

5 2 10 Comprovante de publicação 

Resumo expandido 1 10 10 
Resumo mais resultado da 

publicação 

Apresentação de 

trabalho publicado 

em Congresso 

nacional ou 

internacional de 

cunho cientifico 

5 2 10 

Comprovante de participação 

e apresentação de banner ou 

oral 

Outros 0,5 20 10 
Declaração ou outro 

comprovante. 

Monitoria/tutori

a/PET 
40 

Reconhecida pelo 

Campus 
0,17 240 40 Certificado ou declaração 

Atividade de 

extensão 
40 

PIBEX 0,08 520 40 Declaração de conclusão 

Projeto Rondon 1 20 20 Certificado 

Outras atividades 

registradas no 

Campus 

À Definir À Definir À Definir 
Certificado; à julgamento da 

comissão 

Estágio 

extracurricular 
40 

Reconhecido pelo 

Campus 
0,17 240 40 

Termo de compromisso de 
estágio + Declaração de 

conclusão (ou CTPS) + 

relatório de atividades 

desenvolvidas 

Seminários, 

palestras, 

workshops, 

feiras, etc. 

40 
Participação (como 

palestrante) 
8 5 40 

Certificado POR 

INSTITUIÇÃO 

Seminários, 

palestras, 

workshops, 

feiras, etc. 

20 Ouvinte 1 20 20 Certificado 

Eventos 20 
Organização de 

eventos 
10 2 item 20 Declaração ou certificado 

Mini cursos 20 

Participação como 
ouvinte em mini 

curso com duração 

de 8 (oito) horas ou 

menos 

2 10 20 

Certificado (recomenda-se 
anexar o conteúdo 

programático, para dirimir 

dúvidas) 



 

 

Cursos 20 

Participação em 

curso acima de 8 

(oito) horas de 

duração 

4 5 20 

Certificado (recomenda-se 

anexar o conteúdo 

programático, para dirimir 

dúvidas) 

Visita técnica 10 
Registrada no 

Campus 
1 10 10 

Certificado ou declaração 

assinada pelo professor 

responsável ou coordenador 

do curso 

Disciplinas 

optativas 

excedentes 

40 

Disciplinas  

optativas 

excedentes 

0,4 120 40 

Página do sistema constando 

aprovação nas disciplinas 

optativas excedentes ou 
histórico. 

Representações 40 

Em orgãos 

estudantis e 

acadêmicos, 

coordenação de 

grupos de estudo, 

cooperativa e 

empresa júnior 

20 2 40 

Atas ou declarações oficiais 

do período de atuação 

(responsável/professor  

coordenador; Minimo 8 

meses, apenas 1 

representação/ano) 

Participação 40 

Em órgãos 

estudantis e 

acadêmicos, 

grupos de estudo, 

cooperativa e 

empresa júnior 

10 4 40 

Atas ou declarações oficiais 

do período de atuação 

(responsável/professor  

coordenador; Minimo 8 

meses, apenas 1 

participação/ano) 

Estágio no 

Exterior 
40 

Estágio 
extracurricular 

realizado fora do 

Brasil 

40 1 40 
Certificado/Declaração da 

instituição ou empresa 

Intercâmbio 40 

Intercâmbio 

realizado em 

Instituições de 

ensino 

reconhecidas pelo 

MEC 

40 1 40 
Certificado/Declaração da 

instituição de ensino 

Outras 

categorias 
À Definir À Definir À Definir À Definir À Definir 

Declaração ou certificado; à 

julgamento da comissão 
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ANEXO II – JANELAS DE SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO JANELAS DE SUBMISSÃO JULGAMENTO DA CAC 

1º 

não há submissão não há submissão 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

7º 

8º 
Cinco semanas antes do final 

do periodo letivo 

Ultimas 4 semanas do 

periodo letivo 

 

 

 

 

 

 




