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RESOLUÇÃO PPGEDUC/DE/CAC-UFG nº 03/2011 

 

 

Regulamenta Atividades Complementares e a 

concessão de créditos destas atividades para o 

Mestrado em Educação do 

PPGEDUC/DE/CAC/UFG.  

 

 

A Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) do Mestrado em Educação 

PPGEDUC/DE/CAC/UFG, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no seu 

Regulamento: 

 

Resolve: 

Art. 1º - As Atividades Complementares do PPGEDUC constitui-se de ações 

obrigatórias, desenvolvidas ao longo do Curso de Mestrado para integralização do 

currículo, regidas pelo disposto na presente Resolução que, por sua vez, se referencia no 

Regulamento do Programa, no Regulamento Geral dos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da Universidade Federal de Goiás, no Estatuto da Universidade Federal de 

Goiás e na Resolução N º. 472/1999/CEPEC, que regulamenta o Estágio de Docência na 

graduação para alunos de pós-graduação stricto sensu da UFG. 

Art. 2º - Os créditos de Atividades Complementares deste Programa serão requeridos 

pelo estudante ao Coordenador do Programa no início de cada semestre curricular e até 

dois meses antes da data do Exame de Qualificação, que encaminhará para avaliação da 

linha de pesquisa a qual pertence o aluno e, em seguida, para aprovação da 

Coordenadoria do Programa. 

Art. 3º - A coordenação das Atividades Complementares será exercida pelo 

coordenador e um membro de cada linha docente indicado pela linha de pesquisa e 

aprovado pela CPG. 

mailto:ppgeduc.ufg@gmail.com
http://portais.ufg.br/this2/uploads/files/84/res472.htm


Art. 4º - Somente serão atribuídos créditos a Atividades Complementares realizadas e 

comprovadas no período em que o aluno estiver regularmente matriculado no 

PPGEDUC/DE/CAC/UFG. 

Art. 5º - As Atividades Complementares deverão ser planejadas em comum acordo por 

orientando e orientador, definidas pelas linhas de pesquisa, a qual o aluno se vincula e 

encaminhadas pelo orientando para avaliação e aprovação pela Coordenadoria. 

Art. 6º - Cada crédito corresponde a quarenta e cinco (45) horas de Atividades 

Complementares, exceto o estágio de docência, cujo crédito equivale a quinze (15) 

horas e a defesa, que não têm equivalência em carga horária. 

Art. 7 º - As atividades complementares compreendem 24 (vinte e quatro) créditos. São 

consideradas Atividades Complementares, para fins de atribuição de créditos:  

I. Encontros das Linhas de Pesquisa;  

II. Comunicação e Produção Científica; 

III. Estágio Docência = 2 créditos; 

IV. Defesa = 16 créditos.  

Art. 8º - A pontuação de referência por atividade específica realizada durante o período 

em que o ingressante estiver matriculado no Curso de Mestrado, com vistas à respectiva 

integralização de créditos, em Atividades Complementares obedece ao disposto a 

seguir: 

Atividades Carga 

Horária 

Nº de 

Créditos 

Publicação de livro em editora com corpo editorial 180h/a  4 créditos 

Publicação de capítulo em editoras com corpo editorial 90 h/a 2 créditos 

Publicação de artigo em periódico científico 45 h/a 1 crédito 

Publicação de resenha em periódico científico 22,5 h/a 0,5crédito 

Publicação de trabalho completo em anais de congresso 

científico nacional e internacional com qualis.  

67,5 h/a 1,5 crédito 

CONPEEX com trabalho (obrigatório). 67,5 h/a 1,5 crédito 

Publicação de trabalho completo em anais de congresso 

científico nacional, internacional, regional e local sem 

qualis. (máximo de dois créditos) 

22,5 h/a 0,5crédito 

Apresentação e Publicação de resumo em caderno de 

resumos de congressos científicos. (máximo de um crédito) 

22,5 h/a  0,5 crédito 



Participação sem apresentação de trabalho em congresso 

científico com relatório. (máximo de um crédito) 

11,25 h/a 0,25 crédito 

Organização de Evento Científico relacionado com a área 

do curso e promoção de mini-cursos em congressos 

científicos. (máximo de um crédito) 

22,5h/a 0,5 crédito 

Participação em Encontros das Linhas de Pesquisa do 

PPGEDUC-CAC-UFG (III e IV Semestres) 

45 h/a 

 

1 crédito 

(0,5 + 0,5) 

Estágio Docência. (máximo de dois créditos) 15 h/a 1 crédito 

Participação em bancas de TCC e Especialização. (máximo 

de dois créditos) 

22,5 h/a 0,5 crédito 

Realização de estudos dirigidos e leitura orientada. 

(máximo de dois créditos) 

45 h/a 01 crédito 

Aproveitamento de Disciplinas Eletivas. (máximo de uma 

disciplina) 

60 h/a 02 créditos 

Participação em projeto de extensão. (máximo de um 

crédito) 

22,5h/a 0,25 crédito 

Co-Orientação de TCC. 45 h/a 1 crédito 

Participação em Projeto de Pesquisa de Núcleo. (máximo 2 

de créditos). 

22,5 h/a 0,5 crédito 

 

Art. 9º - As atividades de Encontros das Linhas de Pesquisa devem ser desenvolvidas 

ao longo do 3º e 4º semestres de ingresso do aluno no Curso, após a conclusão da 

disciplina Seminário de Pesquisa I e II, priorizando a redação da dissertação. 

Art. 10 - O Estágio de Docência tem por finalidade o exercício da docência no ensino 

superior e é uma atividade obrigatória para bolsistas do Programa de Demanda Social 

da CAPES, matriculados no programa, e optativa para os demais alunos, e 

corresponderá a no máximo 2 (dois) créditos em atividades complementares. 

§ 1º - A carga horária total que caberá ao estagiário docente do Curso de Mestrado 

deverá ser de 30 horas (dois créditos) e deverá ser realizado em período de, no máximo, 

dois semestres.  

§ 2º - O estágio docência não poderá ultrapassar 50% da carga horária da disciplina da 

graduação. 



§ 3º - As atividades do estágio de docência serão desenvolvidas sob responsabilidade e 

acompanhamento efetivo do orientador e do professor responsável pela disciplina, 

quando forem diferentes, da coordenação do programa de pós-graduação e coordenação 

do curso de graduação, ouvido o estagiário. 

§ 4º - Caberá ao orientador, juntamente com o professor responsável pela disciplina, 

avaliar o processo de trabalho docente do estagiário. O registro da carga horária total 

das disciplinas, que contarem com a participação de alunos da pós-graduação, deve ser 

feito pelo professor responsável pela disciplina em seu relatório anual, uma vez que o 

mesmo deve acompanhar efetivamente em sala de aula o estágio docente do aluno. 

 

 

 

 

Catalão, 23 de maio de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dra. Ana Maria Gonçalves 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFG-Campus Catalão 

 

 


