
Normas para o desenvolvimento das atividades complementares do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Mecânica PPGMEC/UFG 

 

RESOLUÇÃO PPGMEC N°04, DE 20 DE MAIO 2021 

 

Estabelece normas específicas para oferta 

e cadastro de atividades complementares 

no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal de Goiás.  

 

Complementando o Regulamento do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia 

Mecânica da Universidade Federal de Goiás - Resolução CONSUNI 01/2020, a Coordenadoria do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Goiás 

(PPGMEC/UFG), no uso de suas atribuições, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O PPGMEC/UFG, de acordo com o art. 29 do Regulamento do Programa, exige que seus 

discentes realizem quatro (4) créditos de atividades complementares para a integralização do curso 

de mestrado. 

 

§ 1º Somente serão admitidas como atividade complementar aquelas que tiverem afinidade com o 

escopo do PPGMEC/UFG. 

 

§ 2º A contabilização dos créditos para a integralização da carga horária exigida segue a Tabela A.1, 

conforme indicado no ANEXO 1 desta resolução. 

 

§ 3º Serão consideradas atividades complementares aquelas realizadas e comprovadas no período em 

que o estudante estiver regularmente matriculado no PPGMEC/UFG. 

 

§ 4º É vedado o aproveitamento de créditos atribuídos às atividades complementares cursadas em 

outros programas e cursos, no Brasil e no exterior. 

 

§ 5º Atividades complementares podem ser realizadas a qualquer momento, a partir da efetivação da 

matrícula do estudante no PPGMEC/UFG. 

 

§ 6º Atividades complementares não serão necessariamente vinculadas ao calendário acadêmico do 

PPGMEC/UFG. 

 

Art. 2º Com vistas à RESOLUÇÃO CONJUNTA CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017, o Estágio 

Docência é parte integrante da formação do pós-graduando, sendo obrigatório para bolsistas de 

Mestrado ou Doutorado.  

 



Parágrafo Único. Para estudantes que não são bolsistas, a realização do Estágio Docência na 

Graduação poderá ocorrer, desde que haja comum acordo entre discente, docente orientador e 

coordenadoria do PPGMEC/UFG, podendo-se neste caso associar o aproveitamento do número de 

horas em Estágio Docência na Graduação como créditos em atividades complementares. 

 

Art. 3º O aproveitamento de créditos de atividades complementares deverá ser feito mediante 

solicitação do estudante, devidamente comprovada, encaminhada à coordenação do PPGMEC/UFG 

de acordo com o procedimento apresentado no ANEXO 2, devendo a solicitação ser homologada 

pela CPG.  

 

Parágrafo Único. Estabelece-se como prazo final para a homologação a que se refere o caput deste 

artigo, a data de solicitação da defesa de dissertação do estudante requerente. 

 

Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do PPGMEC/UFG.  

Parágrafo Único. As decisões a que se refere o caput deste artigo são passíveis de recurso ao 

Conselho Diretor da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG. 

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pela Coordenadoria do 

PPGMEC/UFG. 
 

 

 

Goiânia, 20 de maio de 2021. 

  



ANEXO 1 

Lista das atividades complementares para os discentes do PPGMEC/UFG. 
 

Tabela A.1 – Lista de atividades complementares com seus respectivos créditos para a integralização 

da carga horária exigida no PPGMEC/UFG. 

Atividade 
Equivalência 

em créditos 

Máximo de 

Créditos 

 

a) Estágio docência na 

graduação com carga horária 

total mínima de 32h. 

- 2,0 2,0 

 

b) Congressos Locais/Regionais¹ 

Participação em cursos, 

seminários, congressos, 

simpósios e palestras com 

apresentação de certificado 

0,5 2,0 

 

Trabalho apresentado pelo 

discente em eventos 

científicos 

1,0 2,0 

 

Publicação (ou aceite) de 

trabalho completo ou 

resumo expandido em anais 

de eventos científicos como 

primeiro autor 

0,5 2,0 

 

Publicação (ou aceite) de 

trabalho completo ou 

resumo expandido em anais 

de eventos científicos como 

coautor 

0,25 1,0 

 

c) Congressos Nacionais¹ 

Participação em cursos, 

seminários, simpósios, 

congressos, e palestras com 

apresentação de certificado 

1,0 4,0 

 

Trabalho apresentado pelo 

discente em eventos 

científicos 

1,5 3,0 

 

Publicação (ou aceite) de 

trabalho completo em anais 

de eventos científicos 

nacionais ou internacionais 

1,0 4,0 

 

Publicação (ou aceite) de 

trabalho completo em anais 

de eventos científicos como 

coautor 

0,5 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Continuação Tabela A.1 – Lista de atividades complementares com seus respectivos créditos para 

a integralização da carga horária exigida no PPGMEC/UFG. 

 

d) Congressos Internacionais¹ 

Participação em cursos, 

seminários, simpósios, 

congressos, e palestras com 

apresentação de certificado 

1,0 2,0 

 

Trabalho apresentado pelo 

discente em eventos 

científicos 

2,0 4,0 

 

Publicação (ou aceite) de 

trabalho completo em anais 

de eventos científicos 

nacionais ou internacionais 

como primeiro autor 

2,0 4,0 

 

Publicação (ou aceite) de 

trabalho completo em anais 

de eventos científicos como 

coautor 

1,0 2,0 

 

e) Publicação de artigo 

científico em periódico 

classificado abaixo do 

quinquagésimo percentil da 

base SCOPUS ou WEB of 

Science 

Autoria 2,0 

4,0 

 

Coautoria 1,0 

 

f) Publicação de artigo 

científico em periódico 

classificado a partir do 

quinquagésimo percentil da 

base SCOPUS ou WEB of 

Science 

Autoria 4,0 

4,0 

 

Coautoria 2,0 

 

g) Publicação de livro ou 

capítulo de livro de reconhecido 

mérito na área Engenharias III 

Autoria 2,0 

2,0 

 

Editoração 1,0 

 

Tradução 0,5 

 

h) Cursar (em qualquer 

programa de pós-graduação da 

UFG e com aproveitamento 

equivalente ao conceito A, B ou 

C) disciplina que verse sobre o 

tema “Docência no Ensino 

Superior” 

Conceito A ou B 1,0 

2,0 

 

Conceito C 0,5 

 

  

 

 

   



 
 Continuação Tabela A.1 – Lista de atividades complementares com seus respectivos créditos para 

a integralização da carga horária exigida no PPGMEC/UFG. 

i) Atividade de docência no 

ensino fundamental, médio, 

técnico ou profissionalizante 

por semestre 

Nível Superior 1,5 

3,0 

 

Nível Médio ou Técnico 1,0 
 

Nível Fundamental ou 

Profissionalizante 
0,5 

 

j) Ministrar cursos ou palestras 

em eventos 
A cada 20 h 0,1 0,5 

 

k) Participação como ouvinte 

em exames de qualificação e 

defesas de produto final do 

PPGMEC/UFG.² 

A cada participação 0,2 1,0 

 

l) Participação como membro de 

banca de defesa de Projeto Final 

de Curso ou Monografia 

A cada participação 0,5 1,0 

 

m) Participação em atividades 

de intercâmbio relacionadas ao 

Programa 

A cada mês 0,2 1,0 

 

n) Representação discente do 

PPGMEC/UFG (na 

Coordenadoria ou no Conselho 

Diretor, outras Câmaras e 

Comissões) 

Por semestre 0,5 2,0 

 

o) Participação em comissões 

organizadoras de eventos 

científicos 

do PPGMEC/UFG 2,0 2,0 
 

Outros 1,0 1,0 
 

¹ Trabalhos apresentados em eventos científicos na modalidade POSTER contabilizarão metade dos créditos 

designados à apresentação. 

² Produtos de outros programas poderão ser contabilizados, desde que sua relevância seja justificada pelo 

orientador à coordenadoria do PPGMEC. 

 
  



ANEXO 2 

Procedimento indicado para solicitar o cômputo de créditos em atividades complementares do 

PPGMEC 
 

1. Criar um documento contendo uma capa com o título ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

PPGMEC 20XX/X 
 

1.1. O termo 20XX/X deverá ser editado de acordo com o ANO/SEMESTRE LETIVO da 

solicitação. 

 

1.2. A capa deverá conter ainda, informações pessoais do estudante, como nome e número de 

matrícula, além de local e data. 
 

2. Após a capa, o documento deverá possuir um Sumário, indicando a paginação de cada 

elemento inserido. 
 

3. Iniciar um parágrafo indicando o conteúdo do corpo do texto do documento 
 

4. Inserir uma lista enumerada das atividades executadas após a data de ingresso no 

PPGMEC/UFG e anterior à data desta solicitação (NÃO INSERIR ATIVIDADES QUE 

NÃO ESTEJAM PREVISTAS NA TABELA A.1 DO ANEXO 1 DESTA RESOLUÇÃO) 
 

5. Criar uma tabela contendo o número da atividade (indicada na lista anterior), sua 

classificação de acordo com a Tabela A.1 do ANEXO 1 desta Resolução e a equivalência em 

créditos requerida (VER TABELA A.2) 

 

6. Inserir os documentos comprobatórios na sequência enumerada e de acordo com a 

paginação indicada no sumário. 
 

7. Revisar as informações e gerar um arquivo formato PDF com o nome 

“AtividadesComplementares_NOMEDOESTUDANTE”. 
 

8. Enviar uma mensagem contendo o arquivo PDF criado no item anterior para o e-mail da 

coordenação (ppgmec.emc@ufg.br) até a data prevista no Art. 3º desta Resolução. 
 

8.1. Especificar no campo Assunto: “AtividadesComplementares_NOMEDOESTUDANTE” 
 

A Tabela A.2 ilustra um exemplo de construção para a tabela solicitada no item 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela A.2 – Exemplo de uma lista de atividades complementares executadas para a integralização 

da carga horária exigida pelo PPGMEC/UFG. 

Atividade1 Classificação da atividade2 
Equivalência 

em créditos 

REQUERIDA 

 

1 
a) Estágio docência na graduação 

com carga horária total mínima de 

32h. 
- 2,0 

 

2 b) Congressos Locais/Regionais 

Participação em 

congresso com 

apresentação de 

certificado 

0,5 

 

3 b) Congressos Locais/Regionais 

Trabalho apresentado 

pelo discente em evento 

científico 

1,0 

 

4 b) Congressos Locais/Regionais 

Publicação de trabalho 

completo em anais de 

eventos científicos como 

primeiro autor 

0,5 

 

5 

f) Publicação de artigo científico em 

periódico classificado a partir do 

quinquagésimo percentil da base 

SCOPUS ou WEB of Science 

Autoria 4,0 

 

6 

h) Cursar (em qualquer programa de 

pós-graduação da UFG e com 

aproveitamento equivalente ao 

conceito A, B ou C) disciplina que 

verse sobre o tema “Docência no 

Ensino Superior” 

Conceito A  1,0 

 

7 
j) Ministrar cursos ou palestras em 

eventos 
60 h 0,3 

 

8 

k) Participação como ouvinte em 

exames de qualificação e defesas de 

produto final do PPGMEC/UFG 
4 participações 0,8 

 

9 

l) Participação como membro de 

banca de defesa de Projeto Final de 

Curso ou Monografia 
3 participações 1,5 

 

 

 

1 de acordo com a lista enumerada do item 4  
2 de acordo com o indicado na Tabela A.1 do ANEXO 1 
 

 

 

 
 


