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RESOLUÇÃO Nº 44-CGB/EAL/FACFAN/UFMS, DE 12 DE ABRIL DE 2021.

Aprova o regulamento de A�vidades Complementares do Curso Engenharia de
Alimentos – Bacharelado

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DE CURSO DO CURSO ENGENHARIA DE
ALIMENTOS - BACHARELADO da Faculdade de Ciências Farmacêu�cas, Alimentos e Nutrição,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Resolução nº 550, Cograd,
de 20 de novembro de 2018, e considerando o con�do no Processo nº 23104.009819/2021-
11, resolve. ad referendum:

Art. 1º Aprovar o Regulamento de A�vidades Complementares do Curso
Engenharia de Alimentos - Bacharelado, da Faculdade de Ciências Farmacêu�cas, Alimentos e
Nutrição.

 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

 
 

Art. 2º As A�vidades Complementares compõem o currículo do Curso de
Engenharia de Alimentos, sendo norma�zadas pelo Projeto Pedagógico do Curso e pelo
presente Regulamento.

Art. 3º Para efeito deste Regulamento são consideradas A�vidades
Complementares a�vidades de natureza acadêmica, cien�fica e extensionista, na área de
Engenharia de Alimentos ou áreas afins, ar�s�ca e cultural, com o obje�vo de promover
integração entre a graduação, a pesquisa e a extensão, e que representam um
aprimoramento da formação básica e a possibilidade de es�mular a busca pelo
conhecimento, inovação, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de habilidades e
competências para as diversas áreas de atuação profissional.

Art. 4º A carga horária des�nada ao exercício das A�vidades Acadêmicas
Complementares está definida no Projeto Pedagógico do Curso em 102 horas.

PARÁGRAFO ÚNICO. Para concluir o Curso de Graduação em Engenharia de
Alimentos o acadêmico deverá cumprir obrigatoriamente a carga horária de A�vidades
Complementares determinada no Projeto Pedagógico do Curso.

Art. 5º O acadêmico deverá comprovar as A�vidades Acadêmicas
Complementares desenvolvidas ao longo do Curso de Engenharia de Alimentos, a par�r de
seu ingresso nesta ins�tuição.

PARÁGRAFO ÚNICO.  As A�vidades Acadêmicas Complementares executadas
anteriormente ao período de realização do Curso de Engenharia de Alimentos não serão
consideradas.

Art. 6º As A�vidades Acadêmicas Complementares serão classificadas em
quatro categorias, conforme Quadro de equivalência em anexo (Anexo I): Ensino, Extensão,
Pesquisa e Inovação e Formação social, humana e cultural.

Art. 7º As a�vidades poderão ser desenvolvidas no decorrer do curso, de
acordo com a escolha e interesse de cada acadêmico, desde que par�cipe em a�vidades
classificadas em 3 categorias.
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Art. 8º Os documentos comprobatórios deverão ser enviados ao presidente da
Comissão de A�vidade Complementar, via e-mail (acomplementar-ea-ufms@gmail.com), em
períodos pré-fixados e divulgados aos acadêmicos, sendo que todos os cer�ficados (frente e
verso, quando for o caso) deverão ser encaminhados na forma digital (pdf), em arquivo único,
na ordem do Quadro de Equivalência (Anexo I). Além disso, deverá ser enviado o Quadro para
Preenchimento dos Cer�ficados (Anexo II) para A�vidades Complementares do Curso de
Engenharia de Alimentos, devidamente preenchido.

Art. 9º Os cer�ficados e o Quadro para Preenchimento serão conferidos e
avaliados pela Comissão de A�vidades Complementares.

Art. 10. As A�vidades Complementares serão registradas de forma genérica no
histórico escolar de cada acadêmico como aprovado ou reprovado.

 

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES FINAIS

 

Art. 11. Os casos omissos neste Regulamento de A�vidades Complementares
serão apreciados pelo Colegiado de Curso ou nos casos de urgência, pelo Coordenador de
Curso, sendo referendados pelo Colegiado de Curso, posteriormente.

Art. 12. Esta resolução entra em vigor em 3 de maio de 2021.

 

 

JOÃO RENATO DE JESUS JUNQUEIRA
 

ANEXO I
 

EQUIVALÊNCIA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC)
RESOLUÇÃO nº 44-CGB/EAL/FACFAN/ufms, de 12 de abril de 2021.

 
CATEGORIA I: ENSINO (Máximo de 40 h)

Item Atividades

Equivalência

em horas de

AC

Carga
horária
máxima
por
atividade

1 Monitoria Institucional de Ensino de Graduação
Para cada
monitoria =
15 h de AC

30 h

2 Aprovação em Disciplina Optativa na área de Engenharia de Alimentos e afins
(contemplada na Matriz curricular do Curso de Engenharia de Alimentos)

Para cada
disciplina = 5
h de AC

20 h

3

Estágio extracurricular não obrigatório na área de Engenharia de Alimentos ou
áreas afins com duração mínima de 20 horas, em local com Acordo de
Cooperação ou Termo de Compromisso de Estágio com a UFMS. Quando o
discente realizar mais de um estágio no mesmo local, durante a vigência do
curso, será pontuado apenas um estágio

Para cada 5 h
de estágio =
0,5 h de AC

32 h
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4 Treinamento, com carga horária mínima de 4h, em empresas ou instituições
públicas ou privadas na área de Engenharia de Alimentos ou áreas afins
(validado a partir de declaração em papel timbrado, contemplando as
atividades realizadas, e assinada pelo supervisor ou responsável da
instituição/empresa que realizou o treinamento)

Para cada 4 h
e treinamento
= 1 h de AC

 

20 h

5 Cursos, palestras, workshops, visitas técnicas e oficinas na área de Engenharia
de Alimentos – Presencial

Para cada 2 h
de atividade=
0,5 h de AC

20 h

6 Cursos e palestras na área de Engenharia de Alimentos – EAD

Para cada 1 h
de atividade
= 0,5 h de
AC

10 h

7 Cursos gerais (Língua estrangeira, Informática e outros complementares para a
atuação profissional) – Presencial

Para cada 10
h = 1 h de
AC

10 h

8 Cursos gerais (Língua estrangeira, Informática e outros complementares para a
atuação profissional) – EAD

Para cada
10h

= 0,5 h de
AC

10 h

9 Participação como ouvinte em defesas de Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC)

Para cada
defesa = 1 h
de AC

10 h

10 Participação em Projetos de Ensino
Para cada 1h
= 0,2 h de
AC

30 h

11
Mobilidade acadêmica (Intercâmbio) na área de Engenharia de Alimentos,
quando aprovado nas disciplinas cursadas no período e não utilizada para
integralização do curso

Para cada
mobilidade =
20 h de AC

 

20 h

CATEGORIA II: EXTENSÃO (Máximo de 40 h)

12 Participação como ouvinte em seminários, congressos, conferências,
simpósios, semanas, jornadas e encontros científicos internacionais

Para cada
evento = 10 h
de AC

40 h

13 Participação como ouvinte em seminários, congressos, conferências,
simpósios, semanas, jornadas e encontros científicos nacionais

Para cada
Evento = 8 h
de AC

32 h

14 Participação como ouvinte em seminários, congressos, conferências, Para cada 20 h
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simpósios, semanas, jornadas e encontros científicos regionais ou locais evento = 5 h
de AC

15

Representação estudantil como membro titular em comissões do curso e
órgãos da UFMS por período mínimo de 1 ano (Exemplos: Atlética, DCE,
Comissões de curso, NDE, Colegiado, Centro Acadêmico, Líder e Vice-líder
de turma)

Para cada
representação

de 1 ano = 5
h de AC

20 h

16 Participação em Projetos de Extensão
Para cada
1h= 0,2 h de
AC

30 h

17 Palestras ministradas na área de Engenharia de Alimentos ou áreas afins
Para cada
palestra = 5 h
de AC

10 h

18
Participação na Organização e/ou apoio técnico de eventos científicos e de
extensão internos ou externos na área de Engenharia de Alimentos e áreas
afins, com carga horária inferior a 20 horas

Para cada
evento = 2 h
de AC

8 h

19
Participação na Organização de eventos científicos e/ou apoio técnico e de
extensão internos ou externos na área de Engenharia de Alimentos e áreas
afins, com carga horária igual ou superior a 20 e inferior a 50 horas

Para cada
evento = 8 h
de AC

32 h

20
Participação na Organização de eventos científicos e/ou apoio técnico e de
extensão internos ou externos na área de Engenharia de Alimentos e áreas
afins, com carga horária igual ou superior a 50 horas

Para cada
evento = 10 h
de AC

40 h

CATEGORIA III: PESQUISA E INOVAÇÃO (Máximo de 40 h)

21 Iniciação científica com duração mínima de 1 ano
Para cada
projeto anual
= 30 h de AC

30 h

22 Artigos publicados em periódicos científicos – Qualis A
Para cada
publicação =
15 h de AC

-

23 Artigos publicados em periódicos científicos – Qualis B

Para cada

publicação

= 10 h de AC

-

24 Artigos publicados em periódicos científicos – Qualis C Para cada

publicação

= 5 h de AC

-
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25 Trabalhos apresentados em eventos científicos sob a forma Oral em evento
internacional ou nacional*

Para cada

trabalho

= 6 h de AC

-

26 Trabalhos apresentados em eventos científicos sob a forma Oral em evento
regional ou local*

Para cada

trabalho

= 4 h de AC

-

27 Trabalhos apresentados em eventos científicos sob a forma de Pôster em
evento internacional ou nacional*

Para cada

trabalho

= 5 h de AC

-

28 Trabalhos apresentados em eventos científicos sob a forma de Pôster em
evento regional ou local*

Para cada

trabalho

= 3 h de AC

-

29 Resumos Expandidos publicados em anais de evento internacional ou
nacional*

Para cada

trabalho

= 5 h de AC

-

30 Resumos Expandidos publicados em anais de evento regional ou local*

Para cada

trabalho

= 3 h de AC

-

31 Resumos Simples publicados em anais de evento internacional ou nacional*

Para cada

trabalho

= 4 h de AC

-

32 Resumo Simples publicados em anais de evento regional ou local*

Para cada

trabalho

= 2 h de AC

-

33 Participação na publicação de capítulos de livros Para cada

capítulo

-
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= 10 h de AC

34 Depósito de Patente

Para cada

produto

= 15 h de AC

-

35 Participação em Projetos de Pesquisa, exceto Iniciação Científica formalizada
Para cada 1h

= 0,2 h de
AC

30 h

CATEGORIA IV: FORMAÇÃO SOCIAL, HUMANA E CULTURAL (Máximo de20 h)

36 Participação no Preenchimento na íntegra da avaliação institucional

Para cada

participação

= 1 h de AC

10 h

37 Participação como mesário em eleições municipais, estaduais e nacionais

Para cada

participação

= 5 h de AC

5 h

38 Participação em eventos esportivos oficiais

Para cada

participação

= 5 h de AC

5 h

39 Participação em atividades culturais e esportivas da UFMS (coral, teatro,
dança, competições esportivas, entre outros)

Para cada

participação

semestral

= 5 h de AC

5 h

40 Participação em atividades beneficentes, comunitárias e trabalhos voluntários

Para cada

participação

= 5 h de AC

5 h

* Do item 25 ao 32, no caso de publicação em anais e apresentação oral e pôster do mesmo trabalho, no
mesmo evento, será considerado aquele de maior pontuação.

 
ANEXO II
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QUADRO PARA PREENCHIMENTO DOS CERTIFICADOS PARA ATIVIDADES
COMPLEMENTARES DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS

RESOLUÇÃO nº 44-CGB/EAL/FACFAN/ufms, de 12 de abril de 2021.
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – RELAÇÃO DE CERTIFICADOS
ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Nome do acadêmico:

RGA: Data da entrega:

Título do
Certificado/ano Categoria

Carga Horária registrada
no Certificado (se for o
caso)

Número do item
(conforme Tabela de
equivalência)

Horas de AC
(conforme Tabela de
equivalência)
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TOTAL  

      

 
 

Documento assinado eletronicamente por João Renato de Jesus Junqueira,
Coordenador(a) de Curso de Graduação, em 12/04/2021, às 17:12,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2505218 e o código CRC D3B31995.

 

COLEGIADO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.009819/2021-11 SEI nº 2505218

13/04/2021

N° 7520
Pg. 76


