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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA Nº 001/2018 

Estabelece a pontuação das atividades 

complementares no Programa de Pós-

graduação stricto sensu em Engenharia 

Ambiental e Sanitária, nível de mestrado. 

 

TÍTULO I 

DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Art. 1 - São consideradas complementares as atividades realizadas pelo discente 

regularmente matriculado no Programa que não estejam atreladas às disciplinas de Pós-

Graduação. 

TÍTULO II 

CRITÉRIOS E QUANTIDADE MÁXIMA DE HORAS 

Art. 2 - A quantidade mínima de créditos em atividades complementares necessárias 

para integralização é 2 (dois) créditos, obtida no decorrer do primeiro ano do discente como 

aluno regular. 

 

Art. 3 - As atividades complementares consideradas e a quantidade máxima de horas 

para cada atividade são apresentadas na Tabela 1. 

 

    Tabela 1: Pontuação das Atividades Complementares 

Atividades Quantidade Máxima (em horas) 

a) Estágio docência. 64 

b) Participação em cursos, seminários, congressos, 

simpósios e palestras. 

48 

c) Publicação de artigo em periódico, com classificação Qualis 

A ou B. 

96 

d) Publicação de trabalho completo em anais de eventos 

científicos. 

48 

e) Publicação de livro ou capítulo de livro. 96 

f) Palestrante em eventos. 16 

g) Participação como membro de banca de defesa de 

Trabalho de Final de Curso ou Monografia. 

16 

h) Atividades de ensino (fundamental e médio). 96 

 

§1o - Todas as atividades complementares listadas na Tabela 1 deverão ser realizadas 

após o ingresso do aluno no Programa. Ademais, estas atividades devem relacionar-se com a 

área de concentração do PPGEAS; 

 



§2o - Os créditos referentes ao estágio de docência só serão considerados como 

atividade complementar para alunos que não são bolsistas do Programa; 

 

§3o - Cada participação como membro de banca de Trabalho de Final de Curso ou 

Monografia equivale a 8 (oito) horas de atividade complementar. 

 

Art. 4 - Ao final do cumprimento dos 2 (dois) créditos, o aluno deverá encaminhar 

requerimento, anexando os comprovantes à CPG, solicitando a aprovação dos créditos obtidos 

como atividade complementar. 

 

Art. 5 - Casos omissos serão resolvidos pela CPG. 

 

Art. 6 - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
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