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Resolução Colegiada nº 01/2019 do CSTGA/IFPB/Campus João Pessoa 

 

Regulamenta as Atividades Complementares do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental 

 

O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental (CSTGA), no uso de suas 

atribuições, 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I – Das disposições preliminares 

Art.1º. As Atividades Complementares são atividades referentes a habilidades, conhecimentos, 

competências e vivências que visam o enriquecimento do discente, alargando o seu currículo com 

experiências e vivências acadêmicas internas ou externas ao curso. 

Art. 2º. São Atividades Complementares aquelas descritas no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental (CSTGA). 

Parágrafo Único. São consideradas Atividades Complementares: 

a. Monitoria em disciplina; 

b. Projetos de Pesquisa; 

c. Projetos de Extensão; 

d. Representação e administração em entidades estudantis e colegiado de curso; 

e. Participação em atividade esportiva, artística e cultural; 

f. Apresentação de trabalhos em congressos, simpósios ou seminários ou equivalentes; 

g. Conclusão de cursos de língua estrangeira moderna com no mínimo 40 horas; 

h. Cursos de qualificação e/ou formação; 

i. Participação em palestras, jornadas, simpósios, congressos, seminários ou equivalentes; 

j. Participação em empresas juniores e/ou empresas incubadas; 

k. Artigos aceitos em revistas/periódicos; 

l. Organização de eventos acadêmicos, esportivos, artísticos e culturais; 

m. Estágio; 

n. Participação em programa de voluntariado. 

 

CAPÍTULO II – Dos procedimentos 

Art. 3º. Para o pleito da validação de Atividades Complementares, o(a) discente deverá verificar as 

disposições constantes no PPC do CSTGA relacionadas às Atividades Complementares e registrar no 

SUAP suas atividades complementares, anexando a documentação comprobatória. 

Art. 4º. O(A) docente responsável pelas Atividades Complementares avaliará as Atividades 

confrontando com a documentação comprobatória anexada e registrará o aproveitamento das horas 

no SUAP. 
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CAPÍTULO III – Do aproveitamento das atividades 

Art. 5º. O(A) discente deverá cumprir no mínimo 100 horas de Atividades Complementares para 

conclusão do curso. 

Art. 6º. As Atividades Complementares deverão ser distribuídas em, ao menos, três categorias, com 

a carga horária máxima considerada, conforme Anexo I. 

Art. 7º. Todas as Atividades Complementares deverão, necessariamente, estar relacionadas aos 

conteúdos das unidades curriculares do CSTGA, exceto representação e administração em entidades 

estudantis e participação em atividades esportivas, artísticas e culturais. 

Art. 8º. Para fins de validação das Atividades Complementares, apenas serão considerados 

documentos comprobatórios emitidos por instituições legalmente instituídas e passíveis de 

comprovação. 

Art. 9º. O aproveitamento das Atividades Complementares será avaliado pela Coordenação do Curso 

ou docente designado(a) pela coordenação para este fim. 

 

CAPÍTULO IV – Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 10º. As situações não previstas na presente resolução devem ser encaminhadas ao Colegiado do 

CSTGA para emissão de parecer. 

Art. 11. Esta norma entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 

 

IFPB/CSTGA/Campus João Pessoa, 21 de maio de 2019. 
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ANEXO I  

Atividades Complementares* e Correspondência de Carga Horária 

Categoria de Atividade 

Complementar 

Carga horária 

máxima 

considerada no 

Semestre (h) 

Carga horária 

máxima 

considerada no 

Curso (h) 

Considerações para apreciação de 

carga horária 

Monitoria em disciplina 20 20 
Exercida no mínimo por um semestre 

letivo em uma disciplina. 

Projetos de pesquisa 

concluído 
20 40 

20 horas por projeto registrado no 

IFPB ou Instituição afim. 

Projetos de extensão 

concluído 
20 40 

20 horas por projeto registrado no 

IFPB ou instituição afim. 

Representação e 

administração em 

entidades estudantis ou 

colegiado do curso 

10 20 
Participação em pelo menos um 

semestre letivo. 

Participação em 

atividade esportiva, 

artística e cultural 

10 20 
Para cada atividade serão 

contabilizadas 2 horas. 

Apresentação de 

trabalhos em eventos 

locais, regionais ou 

nacionais  

30 45 

Para cada trabalho apresentado serão 

contabilizadas 15 horas. 

Havendo dúvidas, cabe ao colegiado 

apreciar a validade do evento em 

questão. 

Conclusão de cursos de 

língua estrangeira 

moderna com no 

mínimo 40 horas 

20 40 

Conclusão comprovada com 

certificado emitido por instituições 

credenciadas junto ao MEC. 

Cursos de qualificação 

e/ou formação de área 

afim 

20 40 

Conclusão comprovada com 

certificado emitido por Instituições 

legalmente instituídas e/ou 
credenciadas junto ao MEC. 

Participação em 

jornadas, simpósios, 

congressos, seminários 

de área afim 

20 40 

Para participação em cada evento será 

contabilizado 10 horas. 

Havendo dúvidas, cabe ao colegiado 

apreciar a validade do evento em 

questão. 

Participação em 

empresas juniores e/ou 

empresas incubadas 

40 40 
Conclusão comprovada por Núcleos 

Gestores Institucionalizados. 

Participação em palestra 

de área afim 
10 20 

Para participação em cada evento 

serão contabilizadas 2 horas. 

Havendo dúvidas, cabe ao colegiado 

apreciar a validade da palestra em 

questão. 
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Categoria de Atividade 

Complementar 

Carga horária 

máxima 

considerada no 

Semestre (h) 

Carga horária 

máxima 

considerada no 

Curso (h) 

Considerações para apreciação de 

carga horária 

Organização de eventos 

acadêmicos 
10 20 

Para cada participação em comissão de 

organização de eventos serão 

contabilizadas 10 horas. 

Havendo dúvidas, cabe ao colegiado 

apreciar a validade do evento em 

questão. 

Organização de evento 

esportivo, artístico e 

cultural 

10 20 

Para cada participação em comissão de 

organização de eventos serão 

contabilizadas 10 horas. 

Havendo dúvidas, cabe ao colegiado 

apreciar a validade do evento em 

questão. 

Estágio não-obrigatório 

com no mínimo 40h 
40 40 

Havendo dúvidas, cabe ao colegiado 

apreciar a validade da atividade em 

questão. 

Artigos aceitos em 

revista/periódico 
20 40 

Para cada artigo aprovado/publicado 

por uma revista/periódico serão 

contabilizadas 20 horas 

Participação em 

programa de 

voluntariado em área 

correlata ao curso 

40 40 

Havendo dúvidas, cabe ao colegiado 

apreciar a validade da atividade em 

questão. 

Total mínimo - 100 - 

* Atividades correlatas serão avaliadas e deliberadas pelo Colegiado do CSTGA. 

 


