
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEC- SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO. 
· CAMPUS CUIABÁ- Cel. OCTAYDE JORGE DA SILVA 

GABINETE DO DIRETOR 

PORTARIA N.0 382, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO CAMPUS CUIABÁ - Cel. OCTAYDE 

JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 

Portaria/Reitoria - IFMT n°. 630-1 , de 18.04.2013, publicada no D.O.U. De 

i 9.04.2013 e considerando a Poriaria no 17, de 27.02.2013, do IFMT - Campus 

Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, 

RESOLVE: 

I - Aprovar a proposta de Revisão ao Fiegulamento das Atividades 

Complementares, que trata a Deliberação f1°. 03/2008, no ámbito do IFMT- Campus 

Cuiabá- Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme anexo. 

11 -Revogar qualquer disposição anterior ou contrária a esta. 

111 - Cientifique-se e cumpra-se. 

'"-

) / ) 
' _I ! .,__J..--
• .::::::>t.Jr::>t / ( .-( ~ ~ 

\o~; il ín{!th '-.u;úl,i 
J) ! r C- lo r ! J !r~ ~ 

Clnt0'l'> C ; ~ i,~hê -t \ ·1 l }:;~~~d-..' lmt,'t i:l S!l<i! 

PM I~!i :; n·· r~.Hd. di' 1 ~ d':' :'\h :i d·.: 2n I' 

Pc>rtari~l n". 382, de 18 de dezembro de 20 I 3. 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEC- SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO. 
CAMPUS CUIABÁ- Cel. OCTAYDE JORGE DA SILVA 

GABINETE DO DIRETOR 

Regulamentação das atividades 
complementares do IFMT - Campus 
Cuiabá - CeL Octayde Jorge da Silva. 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

Art. 1°, As Atividades Complementares, conforme as Diretrizes Curriculares do MEC 
são atividades extracurriculares obrigatórias para a integralização do currículo dos 
cursos da educação superior e têm por finalidade orientar e estimular práticas 
permanentes e contextua lizadas para atualização profissional do acadêmico com 
foco na relação entre a teoria e a prática, de modo a potencializar a qualidade da 
ação educativa_ 

Art. 2°, São consideradas como Atividades Complementares as experiências 
adquiridas pelos educandos durante o curso em espaços educacionais diversos, 
utilizando as diferentes tecnologias, o campo científico e o campo da vivência sociaL 

Art. 3°. As Atividades Complementares poderão ser realizadas pelos alunos a partir 
do 1 o período e serão organizadas em três categorias com carga horária total 
definida pelos respectivos Projetos Pedagógicos de Curso. 

CAPÍTULO 11 
DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 4°. Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, 
as Atividades Complementares estão divididas nas seguintes 3 (três) categorias: 

Categoria i - Atividades de complementação da formação social, humana e 
cultural: 

i. Atividades esportivas; 
ii. Cursos de língua estrangeira 
iii. Participação em atividades artísticas e culturais; 
iv. Participação efetiva na organização de exposiçoes e seminários 

de caráter artístico ou cultural; 
v. Pa1iicipação como expositor em exposição artística ou cultural. 

Categoria 2 -Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo: 
i. Participação em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de 

Classe, Conselhos e Colegiados internos à Instituição; 
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ií. Participação em trabalho voluntário, atividades comunitárias, 
CIPAS, associações de bairros, brigadas de incêndio e 
associações escolares; 

iíi. Participação em atividades beneficentes; 
iv. Atuação como instrutor em palestras técnicas, semmanos, 

cursos da área específica, desde que não remunerados e de 
interesse da sociedade; 

v. Engajamento como docente não remunerado em cursos 
preparatórios e de reforço escolar; 

VL Participação em projetos de extensão, não remunerados, e do 
interesse sociaL 

Categoria 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica o de formação 
profissional: 

i. Monitoria de disciplinas do curso; 
ii. Participação em cursos extraordinários da sua área do 

formação, de fundamento científico ou de gestão; 
iii. Participação em palestras, congressos e seminários técnico

científicos; 
iv. Patiicipação como apresentador de trabalhos em palestras, 

congressos e seminários técn ico-científicos; 
v. Participação em projetos do iniciação científica e tecnológica, 

relacionados com o objetivo do Curso; 
vi. Participação como expositor em exposições técnico-cientificas; 
vii. Participação na organização do exposições e seminários do 

caráter acadêmico; 
viíi. Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em 

periódicos científicos de abrangência local, regional , nacional ou 
internacional; 

ix. Estágio não obrigatório na área do curso; 
x. Participação em visitas técnicas organizadas pelo IFMT; 

XI. Participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares 
de enriquecimento curricular de interesse do Curso, desde quo 
tais disciplinas/un idades curriculares tenham sido aprovadas 
pelo Colegiado de Curso e estejam de acordo com o Projeto 
Pedagógico do Curso; 

xíi. Participação em Incubadora Tecnológ ica. 

Art. 5°. A fim de garantir a diversificação e a ampliação do universo cultural, bem 
como o enriquecimento plural da formação discente, o estudante dos Cursos da 
Educação Supe rior do IFMT- Campus Cu iabá- Cel. Octayde Jorge da Silva deverá 
realizar Atividades Complementares em pelo menos 01 (uma) atividade de, no 
mínimo, 02 (duas) categorias. 

Art. 6°. Por palestras, seminários, congressos, conferências ou simi lares entende-se 
a série de eventos, sessões técnicas, exposições, jornadas acadêmicas e científicas, 
organizados ou não pelo IFMT, nos quais o educando poderá participar como 
ouvinte/participante ou na cond ição de palestranto, instrutor, apresentador, expositor 
ou mediador. 

Art. r. Projeto de extensão consiste na prestação do serviços à comunidade em 
questões ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a função social do 
conhecimento. 
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Parágrafo Único: Projetos de extensão propostos pelos próprios estudantes poderão 
ser aceitos. desde que submetidos previamente à Diretoria de Relações 
Empresariais e Comunitárias, a fim de que os projetos sejam cadastrados e 
acompanhados por um professor orientador. 

Art. 8°. Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de ações 
pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo 
sistemático, ofertadas por Instituições de Ensino Superior credenciadas, ou por 
outras organizações científicas e culturais formalmente institu ídas, com carga horária 
mínima de 08 (oito) horas. 

Art. 9°. Definem-se como cursos livres aqueles que, mesmo não estando 
diretamente relacionados à área da formação do aluno, servem à complementação 
de sua formação. 

Art. 10°. O estágio extracurricular visa a propiciar a complementação da 
aprendizagem do aluno através da vivência de experiências profissionais que não 
sejam obtidas no ensino escolar. 
Parágrafo Único: Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências 
realizadas na educação não formal, visando à popularização da ciência, os estágios 
realizados em indústrias ou centros de pesquisa e outras relacionadas à área de 
formação. 

Art. 11. Compreende-se como monitoria a atividade que propicia ao aluno a 
oportunidade de desenvolver, sob supervi são, suas habilidades para a carreira 
profissional. O monitor é um auxiliar do corpo docente nas tarefas didático 
científicas, responsabilizando-se por atendimento a alunos que apresentem 
dificuldades de aprendizagem, trabalhos práticos e experimentais ern laboratório, 
trabalhos em biblioteca e no campo, além de outros compatíveis com seu grau de 
conhecimento e experiência. 

Art. 12. A atividade ern instituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a 
ação voluntária em projetos sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins 
lucrativos. 

Art. 13. As atividades cu lturais, esportivas e de entretenimento visam a formar um 
profissional com uma visão múltipla ace rca das manifestações artísticas. cu lturais, 
esportivas e científicas, aprimorando a formação cultural do aluno. 
Parágrafo Único: Para serem consideradas válidas essas atividades deverão ser 
aprovadas pelo Colegiado do Curso. 

Art. 14. A iniciação científica compreende o envolvimento do aluno em atividade 
investigativa, sob a tutoria e a orientação de um professor, visando ao aprendizado 
de métodos e técnicas científicas e ao desenvolvin1ento do pensamento científico e 
da criatividade. Ela inclu i a formação de grupos de estudo e de interesse, com 
produção intelectual, e a participação em projetos de pesquisa, com 
desenvolvimento experimental ou projeção social real. 

Art. 15. As publicações aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo 
passado por avaliador ad-hoc. sejam veiculadas em periódicos ou em livros 
relacionados à área de abrangência do Curso. 
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Art. 16. A participação em comissão organizadora de evento educacional ou 
científico somente será considerada corno Atividade Complementar se o evento for 
promovido por instituição acadêmica, órgão de pesquisa ou sociedade científica. 

CAPÍTULO 111 
DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 17. As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à 
carga horária necessária à integralização do Curso, deverão ser validadas pelo 
Departamento de Área. · 
§ 1°. A validação deve ser requerida pelo aluno à Coordenação do Curso por meio 
de formulário próprio acompanhado da cópia autenticada do certificado de 
participação, com a identificação da entidade promotora do evento e a carga horária 
cumprida. 
§ 2°. Quando solicitado. o aluno deverá produzir relatórios referentes a cada 
atividade desenvolvida. 

Art. 18. A Coordenação do Curso poderá formular exigências para a atribuição de 
carga horária acerca da pertinência de urna atividade ou de sua comprovação, 
solicitando a apresentação de novos documentos ou de esclarecimentos do aluno, 
por escrito e este deverá ser avalíado pelo Colegiado de Curso. 

Art. 19. As At ividades Complementares serão registradas e validadas segundo sua 
categoria, em conformidade corn o Art. 4°, conforme estabelecido no formulário 
presente no Anexo I. 

Art. 20. A carga horária de cada atividade realizada será validada de forma integral. 
§ 1°. A carga horária de cada atividade realizada que exceda a 50% do total da 
carga horária das Atividades Complementares prevista no PPC será validada 
apenas 50~1o da carga horária total da Atividade Complementar prevista no PPC. 
§ 2°: Documentos comprobatórios de atividades que não possuam carga horária 
caberão ao Colegiado de Curso determinar a carga horária dessa atividade. 

Art. 21. Os alunos ingressantes nos Cursos Superiores, através de transferência ou 
re ingresso, ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida para as 
Atividades Cornplementares, podendo solicitar o cômputo da carga horária atribuída 
pela instituição de origem a essas atividades, observando as seguintes condições: 

I. A compatibilidade das Atividades Complementares estabelecidas pela 
instituição de origem com as estabelecidas neste Regulamento. 

11. A carga horária atribuída pela instituição de origem e a conferida por este 
Regulamento a atividades idênticas ou congêneres. 

§ 1°. As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga horária 
das Atividades Complementares, de acordo com o disposto no Art. 20 deste 
Regulamento. 
§ 2o O indeferimento do pedido do atribu ição de carga horária pela Coordenação do 
Curso será comunicado por escrito ao aluno, que poderá formular pedido de 
reconsideração ao ColeçJíado de Curso. 

CAPÍTULO IV 
DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Portari;1 n". :~82, de J 8 de dczemhrp de 20 I ::1. 



Art. 22. A Supervisão de Atividades Complementares é uma atribuição de caráter 
pedagógico, a ser exercida pela Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica. 

§ 1 o É de responsabilidade do aluno a entrega dos comprovantes das Atividades 
Complementares na Secretaria do Departamento de Área de forma organizada por 
categoria. 
§ 2° A entrega dos documentos que comprovam a realização das Atividades 
Complementares deverá se realizada a partir do semestre que antecede a conclusão 
de curso do aluno. 
§ 3" O Sistema Acadêmico deve ser compatibilizado com esta normativa. 
§ 4° A carga horária, total ou parcial, das Atividades Complementares apresentadas 
pelos alunos deverá ser computada no Sistema Acadêmico apenas por categorias. 

Art. 23. Competem à Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica: 
I. Fornecer as orientações necessárias para a realização das Atividades 
Complementares; 

11. Acompanhar o cumprimento deste Regulamento e a efetiva integralização 
da carga horária; 

111. Analisar a documentação comprobatória do carga horária, con formo 
previsto no Art . 18 deste Regulamento; 

IV. Providenciar, junto à Secretaria competente, o registro da carga horária 
das Atividades Cornplementares cumprida pelos alunos, a fim de quo conste 
no Histórico Escolar. 

Parágrafo Único: Os casos omissos desta regulamentação serão avaliados pelo 
Colegiado de Curso e/ou Colegiado.sle,Dopartamento. 

,/" ?/) .··· ') 
/:/" ,· · ~· ' J~,J. 

f"/' -G';h. :t: .·( / 1( _j'Ç_ · ~ 
ff?elson Yoshi<r lto Suzukí 

Diretor Geral 
IFMT- Campus Cuiabá- Cel. Octaydo Jorge da Silva 
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ANEXO I 

Processo: 
Interessada (a): 
Assunto: 

FORMULARTODE-REOÜERiMEi,fTODAS ATIVIDADES COMPLEMEN-TARES 
---·-···--··-····---------

Ao Coordenador do Curso de 

Nome: ....... ------------------- -------- Matrícula: 
Telefone: (65) _____ _ 

e-mail: 

Vent1o requerer que sejam registradas no meu histórico escolar as horas referentes à Atividade Complementar, conforme 
indicado no campo abaixo, cuja cópia da documentação comprobatória pertinente segue em anexo. 

Categorias 

Categoria 1 

Discriminação 

·········:~ j -···p;_tiYICi~d.~i(l~pg~iyª~---
_ç_~r.~r:? deJlr)_gLJ_a. El~tr?Qge ira 
Atividades artísticas e culturais 

·······························-······-----

C.H 
Cumprida/ 
Atribuida 

··················· ......... ···-·····-··········--···--:-c---:-:-:--

Or aniza ão~~-~EI?.~ iÇQ(l~~§g!l]i~ªTiQ~de ca ráter artístico ou c_tJJ_t~~al l-----
1------t---t-:E::-:.x.Ig~!?!~rn~~PI?.~ição _?_~ística ou cultural. _ .. --+i _ _ 

Participação em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe. 

Categoria 2 

Categoria 3 

j Conselhos e Cole iados ~~rnQ~_à.lr~~Jit_LJlÇà._<!. ____ -:-:-,---,--: ··············-·-···'·------------J 
i Participação em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS, 1 I 

[_ _____ _]_associações de bairros. brigadas de ~f~Q9Jq _gf)ssociações escolares _ __ +-
, I Pariicipação ~9tiy_i~f0.~S.b.~Qº (i~9ntes i 

[_ .......... _ ;;~;~f~c~~~~s~:~~~~:~ :O~~~t~~:J~~;~d:; ·i;t;;;;~~:· ~~~~~~a~l~ área ·---~-------~-----· --------·------------~ 

~~;;~::;,~;~: :::,:;:::;:n~p:e;;;:;:.:: :~ i=:--==-······_····-_ --=li 
rvton itoria de disciplinas ~(_)- ~~E~O ___ ____ ___ _ _____ .. -- --1 ' 

I Participação em cursos extraordinários da sua área de formação. de i 

: fundamenJg_~igr:!_tj ~içgou de gestão ··------·············-················-
_JE?_r:!_içi[!_§Çªg~.rn_!?_91~stras, congressos e se~A!~I?.~!~cnico-científicos 

f Participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e 

Jy~~ª_rjq~técnico-científicos ···························--..,-,--.,.-,---:---
! Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com 

·········-·-···-------j 

' 'etivo do Curso 
~~~--~-----

Partici a ão COf!J(_)~~PI?.§itgr_~!:t:J~~p_osições técnico-ci~_ll_tí!iç?!:; __ ---·---,----+--
~-· .. ~-~-ª--~-!_ç_~p§:Ç_ªg~-~-~- organização de exposiçõe~~---?..§EO. .~.~-§.r~-~ de caráter acadêr11íc~ ..... 
1 1 Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos científicos 
l--i de a~~~g~_ncia local, regional, nacional ou intern~io-'-n-'a'-1 ----- - - ----+ 
· i Est~g)~~.?.0.9_brigatório na área do curso --------=-- - - -----t 

____ __] Participação em visitas técnicas 0!9Q~i~?iJ::::a:.::s.J:p.:::.o:.::lo-':IF:...:rv.::.n.:,-,-----:-
: Participação e aprovação em disciplinas/unidades curricu lares de 
I enriquecimento curricular de interesse do Curso. desde que tais 
I disciplinas/unidades curriculares tenham sido aprovadas pelo Colegiado de f 

jÇ~f?() ~ ~~!Ql§_rn_de acordo com gpr(;)j~tof~g§gógico do Curso ... __ J ____ _ 

___ ' __ Participação em lncuba~<:>t:?T~~~()Iggi~§_ ... - -------·---+--
Outras Atividades correlatas/conexas não contempladas serão analisadas pela ' 

r--A..:..tivc..:.i :::..:da:.:..:d:..::e.:.::s_'----'-C:::..:o:.:.m.i?~_ªo de Avaliação das Atividades <?<?rnP..I~rn:;_;_e:.:.n.:.::ta=-r.:::.es=------- ···-·_·_-_ •. _._·_·_·_···_·_·_···_-__ -_j: ____ ------- I 
[ Anexar cópia autenticada_~~-~=~rn~~~~~~comprobatória _ _ _ 

Cuiabá, de ____ _ ....... de 

·----···········--··-·······-····· 
Assinatura do requerente 
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Processo: 
Interessado( a): 
Assunto: 

PARA USO DO COORDENADOR DO CURSO 
na, uvv do Coordenador do Curso ou Responsável pelas Atividades Complementares: 

!··············--------································--------···················· ·· ···················· ············-------------··········································· · ---------················· 

N" de horas: -·-·-············ 

Categoria: ----···· ··································-·····-··--·----- ········································--

Cuiabá, de ----·-··········· de ____ ·········· ·. 

Coordenador (a) 

Fiecebímento em: .......................... _' ____ ./ 

Visto: ----· 

Envio para a Secretaria em: ................... ....... · ____ ,/ __ ... . 

Visto: 

... .. . .... .............................. .............. ...................... ..... ___ ·-- . ... .. .. . . ................... .... ... ................................ .. .. ..... -·-~ ............... .......................... ............ . ... .............. . 



PARA USO DA SECRETARIA 

!--············································ ---------··········································· -------- -························· ····· ················· ······ ··· ··· ---------························ .... 

;------················· ···············--·········- ............................ ··········-·-··-·----

Lançado em: / ______ _ 

Assinatura: ---··- ········································ ···-- ·-·- ···------······-······· 

Ciência do (a) aluno (a) em: ___ / ____ , -----·-··-·-···-······· 

Assinatura: ----· 


