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O PRÓ-REITOR PRO TEMPORE DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CATALÃO, usando da competência delegada pela Portaria nº 458/2021, da Reitoria, 

publicada no DOU em 05/10/2021, e tendo em vista o que consta no Processo nº 

23070.003836/2022-51,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a Instrução Normativa nº 001/2022, que estabelece normas para a validação de 

atividades complementares do curso de Matemática da UFCAT, grau acadêmico Licenciatura, 

modalidade presencial, na forma do anexo a esta Portaria. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Catalão, 11 de março de 2022. 

 

 

 

Moisés Fernandes Lemos 
Pró-Reitor Pro Tempore de Graduação 

Aprova a Instrução Normativa 001/2022, que 

estabelece normas para a validação de atividades 

complementares do curso de Matemática da UFCAT, 

grau acadêmico Licenciatura, modalidade presencial. 



ANEXO DA PORTARIA Nº 007/2022, DE 11 DE MARÇO DE 2022 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2022 

 

 

 

 

O PRÓ-REITOR PRO TEMPORE DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE CATALÃO, conforme o que consta o Art. 14 da Resolução CEPEC/UFG nº 1557R e o 

Art. 9 da Resolução CEPEC/UFCAT nº 11/2021, e tendo em vista o que consta no processo 

23070.003836/2022-51, torna pública a presente Instrução Normativa, a qual estabelece normas 

para a validação de atividades complementares do curso de Matemática da UFCAT, grau 

acadêmico Licenciatura, modalidade presencial. 

 

Art. 1º A validação de atividades complementares do curso de Matemática da Universidade 

Federal de Catalão (UFCAT), grau acadêmico Licenciatura, modalidade presencial será 

regulamentada conforme a presente instrução normativa. 

Art. 2º As atividades complementares do curso de Matemática da UFCAT, grau acadêmico 

Licenciatura, modalidade presencial são atividades acadêmicas escolhidas e desenvolvidas 

pelo(a) estudante durante o período em que está vinculado ao curso, excetuando-se 

componentes curriculares, e compreendem a participação em:    

I - Colóquios, conferências, congressos, debates, encontros, palestras, semanas 

acadêmicas, seminários ou workshops; 

II - Estágio curricular não obrigatório; 

III - Monitoria; 

IV - Projetos de ensino; 

V - Projetos de extensão e cultura; 

VI - Projetos de pesquisas; 

VII - Tutorias;  

VIII - e outras atividades científicas, artísticas, culturais, de saúde e qualidade de vida.  

Estabelece normas para a validação de atividades 

complementares do curso de Matemática da UFCAT, 

grau acadêmico Licenciatura, modalidade presencial. 



Art. 3º Para fins de integralização curricular, o(a) estudante do curso de Matemática da 

UFCAT, grau acadêmico Licenciatura, modalidade presencial deve cumprir a carga horária de 

atividades complementares definida no projeto pedagógico do curso. 

Parágrafo único. As atividades complementares do(a) estudante do curso de 

Matemática da UFCAT, grau acadêmico Licenciatura, modalidade presencial serão computadas 

e validadas pela Coordenação do Curso, a partir de comprovação apresentada pelo(a) estudante 

no Portal Discente, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Pontuação das atividades complementares do curso de Matemática da UFCAT. 

Atividade 
Carga Horária a ser 

Validada 

Participação em eventos 

científicos (colóquios, 

conferências, congressos, 

debates, encontros, feiras, 

minicursos, oficinas, 

palestras, semanas 

acadêmicas, workshops e 

outros formatos similares). 

Nas áreas de matemática 

pura, de matemática aplicada 

ou de educação matemática 

100% da carga horária 

Em áreas afins à matemática 

ou à educação matemática 
até 80% da carga horária 

Em outras áreas do 

conhecimento 
até 50% da carga horária  

Participação em Cursos de 

Atualização 

Nas áreas de matemática 

pura, de matemática aplicada 

ou de educação matemática 

100% da carga horária 

Em áreas afins à matemática 

ou à educação matemática 
até 80% da carga horária 

Em outras áreas do 

conhecimento 
até 50% da carga horária 

Projetos de Ensino, Extensão, Iniciação Científica, Iniciação 

à Docência, Pesquisa e Residência Pedagógica 

(PROBEC/PROVEC, PIBIC/PIVIT, PROLICEN, PIBID, 

RP e outros projetos institucionais similares) 

até 50 h por semestre, no 

máximo 03 semestres e que 

não tenha sido contabilizado 

como carga horária de 

disciplina. 

Estágios Extracurriculares 

Com atuação no ensino de 

matemática 

até 50 h por semestre, no 

máximo 03 semestres 

Em outras situações 
até 25 h por semestre, no 

máximo 03 semestres 

Apresentação de Trabalhos Em evento internacional 20 h por trabalho 



Em evento nacional 15 h por trabalho 

Em evento regional ou local 10 h por trabalho 

Publicação de Trabalhos 

Em revista com classificação 

no qualis 

60 h por artigo completo / 30 

h por resumo expandido / 15 

h por resumo 

Em revista sem classificação 

no qualis 

40 h por artigo completo / 20 

h por resumo expandido 

/ 10 h por resumo 

Em anais de evento científico 

internacional 

30 h por artigo completo / 15 

h por resumo expandido / 8 

h por resumo 

Em anais de evento científico 

nacional 

20 h por artigo completo / 

10h por resumo expandido / 

5 h por resumo 

Em anais de evento científico 

regional ou local 

10 h por artigo completo / 5 

h por resumo expandido / 3 

h por resumo 

Participação em Comissões 

Organizadoras de Eventos 

Científicos 

Evento Internacional 

40 h por evento e que não 

tenha sido contabilizado 

como carga horária de 

disciplina 

Evento Nacional 

30 h por evento e que não 

tenha sido contabilizado 

como carga horária de 

disciplina 

Evento Regional ou Local 

20 h por evento e que não 

tenha sido contabilizado 

como carga horária de 

disciplina 

Participação na Gestão de Centro Acadêmico/Atlética/Liga 

Estudantil do Curso de Matemática ou Representação 

Estudantil em Órgão Colegiado da UFCAT 

20 h por semestre, no 

máximo 03 semestres 

Atividades de monitoria  
30 h por semestre, no 

máximo 03 semestres 

Visitas a museus, centros de pesquisas, parques/reservas 

ambientais e outros lugares similares 

até 2 h por visita, no máximo 

40 h. 



Participação em atividades culturais (espetáculo de dança, 

espetáculo teatral, exposição de artes, mostra de cinema, 

recital, sarau e outros similares) 

até 2 h por atividade, no 

máximo 40 h. 

Cursos extracurriculares de idiomas, esporte, instrumentação 

musical, música e teatro 

até 30 h por semestre, no 

máximo 03 semestres 

Participação em atividades de característica social (doação de 

sangue, doação de cestas básicas, visita a asilos, mesário da 

junta eleitoral, voluntariado em projetos sociais) 

1 h por atividade, acrescido 

de 3 h no caso de organização 

da atividade, no máximo 30 h 

 

Art. 4º O(A) estudante poderá requerer à Coordenação do curso aproveitamento de atividades 

complementares feitas para outro curso superior. 

§ 1º O pedido de aproveitamento de atividades complementares previsto no caput será 

analisado pela Coordenação de curso com base nos critérios estabelecidos no Art. 3º. 

§ 2º A solicitação deverá ser realizada pelo(a) estudante, via SEI - Peticionamento 

Eletrônico, anexando o histórico acadêmico do curso anterior, em que conste o período do 

vínculo acadêmico do(a) estudante.  

§ 3º No curso de Matemática da UFCAT, grau acadêmico Licenciatura, modalidade 

presencial poderão ser aproveitadas atividades complementares que tenham sido realizadas para 

outro curso superior até o limite de 50 (cinquenta) horas. 

Art. 5º A presente instrução normativa será apensada ao(s) Projeto(s) Pedagógico(s) em 

vigência do curso de Matemática da UFCAT, modalidade presencial. 

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Matemática da UFCAT, grau acadêmico Licenciatura, modalidade presencial. 

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Catalão, 11 de março de 2022. 

 

Moisés Fernandes Lemos 

Pró-Reitor Pro Tempore de Graduação 

 


