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RESOLUÇÃO 023/2020 

 

 
Estabelece normas para Aproveitamento das 

Atividades Complementares no Programa de 

Pós-graduação em Nutrição e Saúde (PPGNUT) 

da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal de Goiás, e revoga a resolução 016/2017. 

 
A Coordenadoria do PPGNUT (CPGNUT), em reunião ordinária realizada em 11/02/2020, 

tendo em vista o Art. 33 do Regulamento do Programa (Resolução CEPEC nº 1627/2018), 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Aprovar a tabela de horas referente ao aproveitamento das 

atividades complementares para integralização de dois (02) créditos para nível mestrado e 

de quatro (04) créditos para nível doutorado (Quadro 1). 

Art. 2º Cada crédito em atividades complementares equivale a quarenta e 

oito (48) horas. Assim, no mestrado deverão ser aproveitadas 96 horas e, no doutorado, 192 

horas em atividades complementares. 

Art. 3º A solicitação de aproveitamento das atividades complementares 

deverá ser apresentada anualmente, em formulário específico, em até quinze (15) dias antes 

da última reunião do ano dos estudantes com a Comissão de Bolsas e Acompanhamento 

Discente. 

Art. 4º A comissão administrativa do PPGNUT será a responsável por 

analisar os relatórios e relatá-los nas reuniões da CPGNUT. 

Art. 5º As atividades complementares visam contribuir para o alcance dos 

objetivos estratégicos do PPGNUT e para o desenvolvimento de competências dos 

estudantes em aspectos específicos, como gestão, empreendedorismo, trabalho em equipe, 

comunicação e formação. Os relatórios e comprovantes apresentados pelos estudantes 

serão cadastrados, anualmente, na Plataforma Sucupira. 
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Quadro 1. Atividades complementares a serem realizadas pelos estudantes, de acordo com os eixos do planejamento estratégico do PPGNUT 

 

EIXO PROGRAMA 

Carga horária mínima: 12 horas para mestrado e 24 horas para doutorado 

Atividade complementar Objetivo estratégico Competências desenvolvidas Carga horária 

• Participação em comissões e/ou 

representações do PPGNUT 

Estratégias/ações 

para consolidação e 

busca da excelência 

Gestão de atividades 

acadêmico/científicas, 

liderança, comunicação e 

relações interpessoais 

Até 12 horas para cada semestre de participação efetiva em 

comissões e ou representações 

 

Produto: declaração da coordenação do PPGNUT e relatório 

elaborado pelo estudante, com descrição detalhada das ações 

realizadas, resultados obtidos, anuência do orientador e 

aprovação da CPGNUT 

• Realização de prestação de serviços, 

organização de eventos ou auxílio 

efetivo no estabelecimento de parcerias 

(ou na elaboração de projetos para 

concorrer a editais) que, efetivamente, 

gerarem recursos financeiros, ou 

melhoria na infraestrutura do PPGNUT 

Estratégias/ações 

para captar 

investimentos em 

infraestrutura de 

suporte às 

atividades do 

programa 

Estabelecimento de parcerias, 

organização de eventos, 

experiência na execução de 

serviços técnicos, negociação 

e gestão 

Até 12 horas para cada semestre de participação efetiva em 

prestação de serviços, organização de eventos e/ou 

estabelecimento de parcerias que gerarem recursos para o 

PPGNUT 

 

Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 

detalhada das ações realizadas, resultados obtidos, anuência 

do orientador e aprovação da CPGNUT 

• Criação/implantação de projetos em 

parceria com docentes permantentes 

do PPGNUT que visem auxiliar no 

aprimoramento da formação discente, 

docente e do corpo técnico 

administrativo, bem como da produção 

intelectual e demais atividades do 

PPGNUT 

Estratégias/ações 

para o 

aprimoramento da 

formação discente, 

produção intelectual, 

qualificação do 

corpo docente e dos 

técnicos 

administrativos 

Gestão de projetos, inovação, 

empreendedorismo, 

capacitação profissional, 

treinamento e desenvolvimento 

de pessoas 

Até 12 horas para cada semestre de participação efetiva, com 

apresentação de resultados 

 

Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 

detalhada das ações realizadas, resultados obtidos, anuência 

do orientador e aprovação da CPGNUT 
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EIXO FORMAÇÃO 

Carga horária mínima: 16 horas para mestrado e 32 horas para doutorado 

Atividade complementar Objetivo estratégico Competências desenvolvidas Carga horária 

• Auxílio efetivo no estabelecimento de 

parceria com centros de pesquisa 

nacionais e/ou internacionais para o 

desenvolvimento da dissertação/tese 

• Realização de intercâmbios e 

treinamentos em laboratórios e/ou 

centros de referência 

• Participação nas atividades de 

capacitação promovidas pelo 

PPGNUT 

• Publicação de artigo(s) em coautoria 

com docente(s) do PPGNUT de 

acordo com os critérios de produção 

qualificada da CAPES e fator de 

impacto das revistas 

• Publicação de livros e/ou capítulos 

de livros com reconhecimento 

nacional/internacional 

Publicação 

qualificada de 

discentes/egressos 

com docentes 

permanentesa 

 

Publicação derivada 

de teses e 

dissertações 

Estabelecimentos de parcerias, 

habilidades técnicas, inovação, 

escrita científica e trabalho em  

equipe 

Até 12 horas para cada parceria, intercâmbio e/ou 

treinamento em centros de referência 

2 horas para cada participação em atividades de capacitação 

promovidas pelo PPGNUT, incluindo assistir qualificações e 

defesas de dissertações/teses (máximo: 16 horas) 

32 horas para cada artigo publicado como primeiro autor em 

coautoria com docente(s) do PPGNUT (produção qualificada) 

16 horas para cada artigo publicado como coautor com 

docente(s) do PPGNUT (produção qualificada), ou como 

primeiro autor em coautoria com docentes do PPGNUT (no 

primeiro estrato inferior ao considerado produção qualificada), 

ou para cada livro/capítulo de livro 

 

Produto: relatório elaborado pelo estudante com ciência do 

orientador e comprovantes de acordos firmados, e/ou 

intercâmbio e/ou treinamento realizado e/ou de presença em 

sessões de qualificação/defesa de dissertações/teses, e/ou 

artigos/capítulos de livro publicados 
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• Organização/ministração de 

treinamentos para estudantes do 

PPGNUT ou interessados em prestar 

o processo seletivo, com temas 

relacionados à preparação para 

ingresso na pós-graduação, como 

gerenciamento de referências, 

bioestatística, capacitação para 

redação e interpretação de artigos 

científicos, língua inglesa, etc.  

 

e/ou 

 

• Auxílio nas atividades dos processos 

seletivos, e/ou participação em 

divulgação do PPGNUT para cursos 

de graduação e/ou para potenciais 

candidatos 

Qualidade e 

adequação da 

produção intelectual 

 

Captação de 

candidatos 

qualificados ao 

processo seletivo do 

PPGNUT 

Organização de eventos, 

didática, oratória, capacidade 

de comunicação, entre outras 

Até 12 horas para cada semestre de participação efetiva 

 

Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 

detalhada de ações realizadas, resultados obtidos, anuência 

do orientador e aprovação da CPGNUT 

• Tutoria de estudantes ingressantes 

no PPGNUT (em atividades de 

formação), designada pela 

coordenação 

OBS: Essa atividade poderá ser 

realizada apenas por estudantes 

matriculados há mais de um ano 

Ações que evitem 

que estudantes do 

PPGNUT 

abandonem o curso 

Mentoria, assessoria, 

consultoria, organização de 

eventos, qualidade de vida 

Até 8 horas para cada semestre de participação efetiva em 

tutoria, com apresentação de resultados 

 

Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 

detalhada das ações realizadas, resultados obtidos, anuência 

do orientador e aprovação da CPGNUT (e do aluno que 

recebeu a tutoria, para o primeiro item) 
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• Apoio efetivo no 

acompanhamento/orientação de 

mestrandos (por parte de 

doutorandos) e de estudantes de 

graduação (por parte de mestrandos 

e doutorandos), no âmbito das 

atividades em grupos de pesquisa 

 

• Apoio em disciplinas do PPGNUT 

Docentes 

permanentes 

orientarem 

dissertações/teses, 

publicarem com os 

estudantes/egressos 

e conduzirem 

disciplinas do 

PPGNUT 

Trabalho em equipe, 

acompanhamento discente, 

gerenciamento de projetos de 

pesquisa, orientação, entre 

outros 

Até 12 horas para cada semestre de participação efetiva, com 

apresentação de resultados 

 

Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 

detalhada das ações realizadas, resultados obtidos, anuência 

do orientador e aprovação da CPGNUT 

• Participação como ouvinte em 

cursos, minicursos, palestras, mesas 

redondas, congressos e eventos 

similares e com temas relacionados 

ao projeto de pesquisa; participação 

em eventos sobre saúde mental e 

participação em eventos esportivos 

como atleta representando a UFG 

 

• Participação como membro de banca 

avaliadora de trabalhos científicos 

Publicação de 

discentes/egressos 

com docentes 

permanentes nos 

quatro estratos 

superiores do Qualis 

 

Publicação derivada 

de teses e 

dissertações 

Conhecimento conceitual e 

técnico, inovação 

1 hora por evento com carga horária inferior a 8 horas de 

duração 

 

2 horas por evento com carga horária superior a 8 horas de 

duração 

 

Cursos/minicursos/oficinas/treinamentos: 50% da carga 

horária do certificado (presencial) e 20% da carga horária 

(online) 

 

4 horas por evento, por participação como membro de banca 

avaliadora de trabalhos científicos 

 

Máximo 8 h (mestrado) 

16 h (doutorado) 

 

Produto: certificados de participação 
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EIXO IMPACTO NA SOCIEDADE 

Carga horária mínima: 16 horas para mestrado e 32 horas para doutorado 

Atividade complementar Objetivo estratégico Competências desenvolvidas Carga horária 

• Trabalho premiado em evento 

nacional ou internacional 

• Reconhecimento pela qualidade de 

trabalho publicado 

• Publicação em periódicos nos dois 

estratos superiores de acordo com 

as normas da Capes 

Produção intelectual 

relevantes e 

avanços trazidos 

para a área 

Inovação, escrita científica 

4 horas para premiação recebida em evento nacional 
 
8 horas para premiação recebida em evento internacional 
 
8 horas para trabalho publicado em periódico de destaque 
 
16 horas para cada artigo, derivado da dissertação/tese, 
publicado como primeiro autor e em coautoria com docente 
permanente do PPGNUT 
 
Obs.: carga horária cumulativa àquela computada no eixo 
FORMAÇÃO 
 
Produto: comprovantes de premiações e/ou artigos  

• Participação, em parceria com o 

orientador, em atividades de 

formação na graduação e/ou no 

ensino médio, como oferta de 

disciplinas, tutoria; orientação/co-

orientação de alunos de iniciação 

científica/tecnológica, de projetos de 

extensão e de trabalhos de 

conclusão de curso 

Impactos 

econômico, social e 

cultural do PPGNUT 

na sociedade 

Parcerias, orientação de 

trabalhos científicos/acadêmicos 

Até 12 horas para cada semestre de participação efetiva com 

apresentação de resultados 

 

Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 

detalhada das ações realizadas, resultados obtidos, anuência 

do orientador e aprovação da CPGNUT 
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• Coordenação e execução (em 

parceria com docente permanente 

do PPGNUT) de projetos de 

pesquisa/tecnológicos e de 

extensão/difusão com repercussão 

nos ensinos fundamental, médio e 

técnico 

• Contribuição para melhoria da 

capacitação profissional, ou da 

categoria de nutricionistas, em 

serviços de saúde e educação ou 

outros serviços, a partir de 

transferência de conhecimentos e/ou 

de tecnologias e/ou participação 

efetiva conselhos e associações da 

categoria 

Impactos 

econômico, social e 

cultural do PPGNUT 

na sociedade 

Gestão de projetos, extensão, 

inovação 

Até 12 horas para cada semestre de participação efetiva, com 

apresentação de resultados 

 

Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 

detalhada das ações realizadas, resultados obtidos, anuência 

do orientador e aprovação da CPGNUT. No caso de 

participação em conselhos e/ou associações apresentar 

declarações de presenças em reuniões 

• Produção intelectual dos discentes 
em cooperação com pesquisadores 
estrangeiros 

 
e/ou 

 
• Participação em projetos 

científicos/tecnológicos em 
colaboração com pesquisadores 
estrangeiros 

Atividades/ações 
que caracterizem 

internacionalização 

Aprendizado e/ou 
aperfeiçoamento de outras 

línguas, experiências 
transculturais, inovação, 

benchmarking 

16 horas por produção e/ou participação em projetos de 
colaboração 
 
Obs.: a pontuação da produção é cumulativa 
 
Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 
detalhada de ações realizadas, resultados obtidos, anuência 
do orientador e aprovação CPGNUT 
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• Realização de doutorado sanduíche 
ou missão de curta duração (tempo 
mínimo de três meses) em 
instituições estrangeiras 

 
• Dupla titulação com programa de 

referência no exterior 

Atividades/ações 
que caracterizem 

internacionalização 

 

32 horas por estágio e/ou missão de curta duração e/ou 
cotutela ou dupla titulação 
 

Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 
detalhada das ações realizadas, resultados obtidos, anuência 
do orientador e aprovação da CPGNUT 

• Auxílio direto (em parceria com o 
orientador) pelo convite/captação, 
recepção e acompanhamento de 
alunos estrangeiros (como alunos 
regulares ou bolsistas sanduíche), 
e/ou docentes de instituições 
estrangeiras para a participação em 
bancas (presenciais ou virtuais), 
cursos, visitas e atividades de 
pesquisa 

Obs.: cumulativo com o programa de tutoria de estudantes 
ingressantes 
 
6 horas para cada convite, recepção e/ou acompanhamento 
de docentes de instituições estrangeiras (participação 
presencial) 
 
3 horas para cada convite, recepção e/ou acompanhamento 
de docentes de instituições estrangeiras (participação virtual) 
 
Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 
detalhada de ações realizadas, resultados obtidos, anuência 
do orientador e aprovação da CPGNUT 

• Participação em atividades 
desenvolvidas em línguas 
estrangeiras (reuniões, palestras, 
cursos, etc.) 

 

2 horas por atividade 
 
Máximo: 16 horas (mestrado) 

32 horas (doutorado)  
 
Produto: certificados de participação 

  



Página 9 de 10 
 

• Ações de mobilidade entre programas 
de pós-graduação 
 

• Ações de integração e cooperação 
em inovação e/ou setor produtivo 

Ações de integração 
e cooperação com 
outros programas, 

centros de pesquisa 
e/ou inovação e/ou 

setor produtivo 

 

Até 12 horas para cada semestre de participação efetiva, com 
apresentação de resultados 
 
Produto: relatório elaborado pelo estudante, com descrição 
detalhada de ações realizadas, resultados obtidos, anuência 
do orientador e aprovação da CPGNUT 

• Organização de eventos e cursos 
para a comunidade; participação em 
meios de comunicação (entrevistas 
ou elaboração de vídeos de 
divulgação científica) 
 

• Divulgação de trabalhos em eventos 
científicos 

Atividades/ações que 

caracterizem 

visibilidade 

Trabalho em equipe, 

organização de eventos, 

didática, oratória, capacidade de 

comunicação, entre outras 

6 horas para cada evento e curso organizado e/ou para cada 
participação em meios de comunicação 
 
Divulgação de trabalho em eventos científicos locais, 
regionais e nacionais (apresentados em língua Portuguesa): 
 

1 hora para apresentação de pôster 
2 horas para apresentação oral 
 
Divulgação de trabalho em eventos científicos internacionais 
(apresentados em língua estrangeira): 
 

4 horas para apresentação de pôster 
8 horas para apresentação oral 
 
Máximo: 8 horas (mestrado) 

16 horas (doutorado) 
 
Produtos: certificados e comprovantes de participação 
(vídeos, áudios, fotos, etc.) 
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Art. 6º Conforme o Art. 34 do regulamento do PPGNUT, o Estágio 

Docência é atividade obrigatória, não sendo computado nas horas de atividades 

complementares. 

 
Art. 7º A critério da CPGNUT e por indicação da Comissão 

Administrativa, estudantes que se destacarem em sua trajetória no PPGNUT receberão 

certificado de honra ao mérito. 

 

Art. 8º Os casos não contemplados na presente Resolução serão 

deliberados pela CPGNUT. 

 
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 

aprovação. 

 

 

 
Prof Drª Cristiane Cominetti 

Coordenadora do PPGNUT 

 

 
Prof Drª Patrícia Amaral de Souza Tette 

Vice-Coordenadora do PPGNUT 


