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RESOLUÇÃO Nº 551, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014.

O  CONSELHO  DE  CÂMPUS  DO  CÂMPUS  DO  PANTANAL,  da  Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando a 
Resolução nº 49/2014, do Colegiado de Curso do Curso de Psicologia/CPAN, resolve:

Aprovar o  Regulamento de Atividades Complementares  do Curso de Psicologia, do 

Câmpus do Pantanal / UFMS, a partir de 2015.

EDGAR APARECIDO DA COSTA
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Anexo da Resolução nº 551, de 17/12/2014 – Conselho de Câmpus do Câmpus do Pantanal/UFMS

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

PSICOLOGIA, DO CÂMPUS DO PANTANAL / UFMS

Este  regulamento  tem  por  objetivo  definir  qualitativa  e 
quantitativamente  as  atividades  complementares  dos 
acadêmicos do Curso de Psicologia do Campus do Pantanal.

Capítulo I

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 1º As Atividades Complementares do Curso de Psicologia(ACS) são as distintas 

atividades extracurriculares que não são previstas no rol das disciplinas do curso, realizadas 

pelos alunos ao longo do mesmo, para complementar sua formação. Estas atividades foram 

incluídas na nova estrutura curricular do curso de Psicologia do Campus do Pantanal – UFMS 

atendendo  às  exigências  da  LDB,  para  enriquecer  o  processo  de  ensino-aprendizagem 

privilegiando o aprimoramento pessoal e profissional do futuro psicólogo.

Art.  2º Consideram-se como Atividades Complementares toda atividade promovida 

pela UFMS ou por qualquer outra instituição, pública ou privada, e que possa se enquadrar em 

um dos seguintes grupos:

          a)  Grupo I  -  Ensino:  monitoria,  estágios  não-obrigatórios  e  disciplinas 

extracurriculares em áreas afins; 

          b) Grupo II - Pesquisa: iniciação científica, laboratórios, núcleos de pesquisa;

          c) Grupo III - Extensão científico-cultural e Extensão comunitária: participação 

em eventos científicos, seminários extraclasse. 

          d) Grupo IV - Representação estudantil: participação em comissões, órgãos 

colegiados, órgãos administrativos, e outros.

Art. 3º As atividades Complementares terão orientação de professor ou não.

Art.  4º As atividades  complementares  realizadas  deverão  ser  submetidas,  em data 

estabelecida  pelo  professor  responsável  pela  disciplina  de  Atividades  Complementares,  à 
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apreciação  da  Comissão  de  Atividades  Complementares,  através  de  uma  ficha  (modelo 

anexo).

Capítulo II

DA CARGA HORÁRIA

Art. 5º As atividades complementares são obrigatórias e totalizam 187 horas, Essas 

atividades deverão ser desenvolvidas ao longo do curso de graduação e distribuídas de 

maneira uniforme.

Art. 6º Serão computadas, no mínimo, 38 horas de cada grupo ao ano,sendo que, no 9º 

e 10º semestres,serão computadas 35 horas.

Capítulo III

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS ENVOLVIDOS

Art. 7º Do Acadêmico:

a) Informar-se das Atividades Complementares oferecidas dentro ou fora da 

Instituição.

b) Inscrever-se nos programas e participar efetivamente deles.

c) Providenciar a documentação que comprove a sua participação.

d) Apresentar ao Professor Responsável, até a data limite fixada pelo mesmo, cópia da 

documentação  comprobatória  das  atividades  realizadas,  juntamente  com  a  ficha  de 

encaminhamento de certificados.

e) Acumular a carga horária mínima exigida de acordo com as normas estabelecidas 

neste regulamento.

f) Guardar consigo a documentação comprobatória das Atividades Complementares e 

apresentá-la sempre que necessário.

Art. 8º Do Professor Responsável:

a) Assegurar ao acadêmico todas as orientações necessárias para a plena realização de 

tais atividades.

b) Fixar e divulgar datas para: entrega dos documentos comprobatórios.
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c) Agendar reuniões da Comissão de Atividades Complementares para homologação 

da análise dos documentos comprobatórios entregues pelos acadêmicos.

d) Receber os documentos comprobatórios dos acadêmicos.

e) Encaminhar ao Colegiado de Curso pasta contendo os documentos e o relatório das 

Atividades Complementares de cada acadêmico.

f) Controlar e registrar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo acadêmico, 

bem como os procedimentos administrativos inerentes a essa atividade.

g) Publicar o número de horas em Atividades Complementares de cada acadêmico, 

após a homologação do levantamento pela comissão.

Art. 9º Do Colegiado de Curso:

a)  Indicar  comissão  de  quatro  membros  para  avaliação  das  Atividades 

Complementares, sendo três docentes e um representante discente. Fica nomeado presidente 

da comissão o Professor Responsável pela disciplina.

b) Receber e arquivar as pastas contendo os documentos e o relatório das Atividades 

Complementares de cada acadêmico.

Art. 10º Da Comissão das Atividades Complementares:

a) Analisar os documentos comprobatórios das Atividades Complementares 

apresentados pelo acadêmico.

b) Homologar o resultado do levantamento feito pelo Professor Responsável.

Capítulo IV

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA

Art. 11.  As Atividades Complementares a serem realizadas e suas respectivas cargas 

horárias estão descritas no Anexo 1.

Art. 12. No cômputo das Atividades Complementares serão respeitadas as descrições e 

limites de carga horária estabelecidos no Anexo 1.

Capítulo V

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
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Art.  13. Os casos omissos  serão resolvidos  pelo Colegiado de Curso do Curso de 

Psicologia/CPAN.

Art.  14. Estas  normas  passam  a  vigorar  para  todos  os  acadêmicos  do  curso  de 

Psicologia /CPAN a partir da data de publicação.

ANEXO I

QUADRO DE PONTUAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA/UFMS/CPAN

 ATIVIDADE CARGA 
HORÁRIA A SER 

COMPUTADA

COMPROVANTE LIMITE PARA 
PONTUAÇÃO

1. GRUPO I – ENSINO: MONITORIA, ESTÁGIO 
NÃO-  OBRIGATÓRIO  E  DISCIPLINAS 
EXTRACURRICULARES 

1.1 Participação em estágios não-obrigatórios na área 
de Psicologia ou afins.

15 h/semestre Relatórios  ou 
documento da empresa. 

60 horas

1.2  Monitoria  em  disciplinas  do  curso  (categoria 
bolsista).

15 h/semestre Relatório  ou 
documento da PREG.

2 semestres 
(30horas)

1.3  Monitoria  em  disciplinas  do  curso  (categoria 
voluntário).

10 h/semestre Relatório  ou 
documento da PREG.

2 semestres 
(20horas) 

1.5  Participação  do  aluno  na  manutenção  e 
funcionamento de laboratórios (monitoria). 

20 horas/semestre Certificado apresentado 
pelo Coordenador do 
Laboratório. 

2  semestres  (40 
horas)

1.4  Disciplinas  cursadas  como  enriquecimento 
curricular  em outros  cursos  da  UFMS ou em outras 
universidades.

20 h/disciplina Certificado 2 disciplinas

2. GRUPO II – PESQUISA 

2.1 Participação em projetos de iniciação científica 30 h p/projeto Relatório  e/ou 
documento  da 
Comissão de IC.

Sem limite

2.2 Participação em projetos institucionalizados de 
pesquisa com orientação de docente(s) da área.

15 h/projeto Relatório e/ou 
documento da PROPP

4  projetos  (60 
horas)

2.3 Participação em Grupo de Pesquisa (mínimo de 8 
reuniões/semestre)

15 h/semestre Lista de presença 4  semestres  (60 
horas)

2.4 Participação  em Grupo de estudos (mínimo de 8 
reuniões/semestre). 

15 h/semestre Lista de presença 4  semestres  (60 
horas) 

2.5 Publicação de artigo em revista qualisada 60 h/publicação Texto publicado  Sem limite

2.6 Publicação submetida em revista qualisada 10 h/publicação Protocolo de envio 2 publicações 
(20 horas)

2.7 Publicação de trabalhos em anais de eventos 10 h/resumo Texto publicado Sem limite
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científicos de forma individual ou coletiva: Resumo 
simples. 

2.8 Publicação de trabalhos em anais de eventos 
científicos de forma individual ou coletiva: Resumo 
estendido. 

15 h/resumo Texto publicado Sem limite

2.9 Publicação de trabalhos em anais de eventos 
científicos de forma individual ou coletiva: Trabalho 
completo.

20 h/trabalho Texto publicado Sem limite

3. GRUPO III 

3.1 EXTENSÃO CIENTÍFICO-CULTURAL 

3.1.1  Participação como ouvinte em eventos científico-
culturais (Congressos, Simpósios, Encontros, 
Seminários, jornadas)  na área de Psicologia ou área 
afim   - 2 eventos anuais.

5 h/evento Certificado de 
participação

10 eventos (50 
horas)

3.1.2 Participação como ouvinte em eventos científico-
culturais  (Congressos,  Simpósios,  Encontros, 
Seminários, jornadas)  não necessariamente na área de 
Psicologia, mas relacionado aos objetivos do curso. (2 
eventos anuais).

02 h/ evento Certificado de 
participação

10  eventos  (20 
horas)

3.1.3  Apresentação  de  trabalhos  (comunicações, 
painéis)  em  eventos  científicos  (Congressos, 
Simpósios, Encontros, Seminários, jornadas) na área de 
Psicologia ou área afim.

10  h/trabalho Certificado ou 
Atestado

6 trabalhos  (60 
horas)

3.1.4  Participação  como palestrante  ou  conferencista 
em  evento  científico  na  área  de  Psicologia  ou  área 
afim.

10  h/apresentação Certificado ou 
Atestado

6 palestras  (60 
horas)

3.1.5 Participação como ouvinte de Palestras e/ou 
conferências extracurriculares com 2 horas de duração 
no mínimo.

02 h/palestra Certificado  ou 
Atestado  do 
palestrante. 

6 palestras (12 
horas)

3.1.6  Participação  em  oficinas  ou  mini-cursos 
realizados em congressos na área de Psicologia ou área 
afim. (mínimo 3 horas).

05/h/curso Certificado ou 
Atestado do 
ministrante.

3  cursos  por 
evento   (15 
horas)

3.1.7 Participação em  cursos de extensão à distância 
(mínimo 3 horas).

05/h/curso Certificado ou 
Atestado do 
ministrante.

3  cursos  por 
evento   (15 
horas)

3.1.8  Participação  em grupos  ou  atividades  culturais 
(música, teatro, dança, cine-clube, etc.)

03 h/por atividade Certificado de 
participação.

10  eventos  (30 
horas)

3.1.9  Organização  de  eventos  acadêmicos  ou 
científicos.

15 h/evento Atestado da Comissão

Organizadora. 

2  eventos  (30 
horas)

3.2 .EXTENSÃO COMUNITÁRIA

3.2.1 Participação em cursos abertos à comunidade em 
geral: instrutor/monitor.

10 h/curso Atestado  do 
responsável  pela 
instituição ou evento.

2 semestres 
(20horas) 

3.2.2 Participação  projetos  de  extensão  desde  que 
patrocinados  por  instituições  de  ensino  superior: 
organizador/colaborador.

15 h/projeto Relatório e/ou 
documento da PROEX

2  eventos  (30 
horas)
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3.2.3  Participação  em  campanhas  comunitárias  em 
Organizações  Não  Governamentais  (ONGs), 
instituições  filantrópicas  ou  promovidos  pela  UFMS 
(trote  solidário,  calourada,  campanhas  de  saúde,  de 
agasalho etc.), por no mínimo 30 horas.

02 horas/projeto Atestado  do 
responsável  pela 
instituição ou evento.

20 horas

3.2.4  Participação,  como  voluntário,  em  projetos 
sociais  desenvolvidos  em escolas  públicas  ou  cursos 
pré-vestibulares (atividades didáticas),  por no mínimo 
15 horas.

15 horas/semestre Certificado ou 
Relatório

2 semestres (30 
horas)

3.2.5 Participação no  Programa de  Educação Tutorial 
(PET). 

15 horas/semestre Certificado 4 semestres (60 
horas)

4. GRUPO IV – REPRESENTAÇÃO 
ESTUDANTIL 

4.1 Participação  em Associações Estudantis (Diretório 
Central dos Estudantes, Centros Acadêmicos), com 
cargo ou função. 

3 h/reunião Ata  das  reuniões  ou 
atividades.

24 horas

4.2 Participação em Órgãos Colegiados (Colegiado de 
Curso,  Conselho  de  Campus  e   Comissões 
Institucionais).

3 h/reunião Instrução  de  Serviço  e 
lista de presença 

24 horas

4.3 Participação em eventos esportivos e/ou artísticos 
pertinentes  ao projeto pedagógico do Curso. 

3 h/evento Certificado de 
participação.

5 eventos (15 
horas)
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE COMPROVANTES

Acadêmico(a)____________________________________________________________________________

RGA:_______________________ Semestre:______________________

ITEM ATIVIDADE CH ANO

TOTAL

Corumbá(MS), ____de___________de ______.

_________________________________
Acadêmico(a)

___________________________________
Professor Responsável
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