
 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE ENGENHARIA  

 

RESOLUÇÃO PARA OFERTA E CADASTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL (PPGEC) 

 
RESOLUÇÃO CPG_PPGEC Nº 02/2019 
 

Dispõe sobre aoferta e cadastro de atividades complementaresdo 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, da Unidade 

Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional Catalão, da 

Universidade Federal de Goiás.  

 
A Coordenadoria Colegiada do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado em Engenharia 

Civil (PPGEC), da Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, da Regional Catalão, da Universidade 

Federal de Goiás, no uso de suas atribuições, objetivando atender ao Regulamento Geral e ao 

Regimento Interno do referido Programa, RESOLVE: 

 
I CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

I.1 De acordo com o Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG e 

com o § 1º do Art. 32 do Regulamento do PPGEC, serão consideradas atividades complementares 

aquelas realizadas e comprovadas no período em que o estudante estiver regularmente matriculado 

no PPGEC. 

I.2 De acordo com o Art. 28 do Regulamento do PPGEC, o discente deverá integralizar um mínimo de 

4 créditos em atividades complementares, sendo que 1 (um) crédito corresponde a 48 horas 

(quarenta e oito horas) de atividade complementar, conforme Regulamento Geral dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG. 

I.3 Atividades complementares podem ser propostas a qualquer momento por docentes do PPGEC, não 

estando necessariamente vinculadas ao calendário acadêmico do PPGEC, devendo essas serem 

autorizadas pela Coordenadoria Colegiada de Pós-Graduação (CPG-PPGEC).  

I.4 A comprovação da carga horária das Atividades Complementares é de responsabilidade do 

discente, que deve documentá-las para solicitar sua integralização junto à Comissão Administrativa. 

I.7 Os créditos em atividades complementares não poderão substituir os créditos em disciplinas. 

I.8 De acordo com o § 3º do Art. 35, é vedado o aproveitamento de créditos atribuídos a atividades 

complementares. 

 

II. DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

II.1De acordo com o Art. 32 do Regulamento do PPGEC são consideradas atividades complementares, 

as atividades científicas, acadêmicas e culturais que têm por objetivo contribuir para a definição e o 

desenvolvimento do tema norteador da Dissertação. Assim, poderão ser consideradas como 

atividades complementares: 



 

 

a) Atividades de pesquisa cujos temas estejam relacionados à Engenharia Civil ou áreas afins, 

como: participação em eventos científicos (carga horária do evento, com saturação máxima de 

96 horas); publicação de artigos completos em eventos científicos ou em revistas com Qualis 

inferior a B2 (24 horas por artigo), publicação de resumos em eventos científicos (10 horas por 

artigo), publicação de artigos em revista com Qualis igual ou superior a B2 (72 horas por 

artigo), apresentação de trabalho em evento científico (20 horas por apresentação), assistir 

defesas de mestrado (8h por defesa), de qualificação de mestrado ou doutorado (4h por 

qualificação), de defesa de doutorado (12h por defesa); na contabilização das bancas de defesa 

e/ou qualificação será considerada uma saturação de 96 horas. 

b) Atividades de ensino ou orientação cujos temas estejam relacionados à Engenharia Civil ou áreas 

afins, como: participação em curso ou mini-curso (carga horária do respectivo curso); 

participação em disciplinas de graduação que forem considerados importantes para reforçar 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento do trabalho de pesquisa ou para dar formação 

geral ao estudante, desde que formalmente autorizadas pelo orientador (96 horas, se o discente 

for aprovado na disciplina); participação em palestras (4h por palestra isolada, que não esteja 

dentro de eventos que o discente já esteja pontuando); ministrar curso ou mini-curso (carga 

horária computada para atividade complementar é igual ao triplo daquela referente ao curso); 

co-orientação de iniciação científica ou tecnológica (36 h por semestre de orientação). 

c) Atividades de extensão cujos temas estejam relacionados à Engenharia Civil ou áreas afins (a 

carga horária será definida pela Comissão Administrativa de acordo com o tipo de atividade 

desenvolvida). 

d) Organizações de eventos cujos temas estejam relacionados à Engenharia Civil ou áreas afins (a 

carga horária será definida pela Comissão Administrativa de acordo com o tipo de atividade 

desenvolvida), dentre outras. 

e) Caso a atividade complementar tenha inserção social comprovada será considerado um acréscimo 

de 24 horas na referida atividade. 

 

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

III.1 Os casos omissos serão estudados pela Comissão Administrativa e as decisões serão referendadas 

pela Coordenadoria Colegiada de Pós-Graduação (CPG-PPGEC). 

III.2 Esta Resolução entra em vigor a partir da data da sua aprovação pelo Colegiado do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Civil. 

 

 Catalão 17 de maio de 2019. 

(revisada em 17/10/2019) 

 

 
Prof. Dr. Gabriela Rezende Fernandes 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil - PPGEC 

 


