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“Dispõe sobre a Regulamentação das Atividades 
Complementares do Curso de Matemática da 
Universidade Estadual de Roraima”. 
 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO E REITOR DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das atribuições de seu cargo em conformidade com a Lei 
Complementar nº. 91, de 10 de novembro de 2005, com o Estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 
7628-E, de 16 de janeiro de 2007, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão 
Ordinária realizada em 25 de novembro de 2009, e 

CONSIDERANDO que as Atividades Complementares é uma exigência do Ministério de Educação, de 
acordo com as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação. 

CONSIDERANDO o Projeto Pedagógico do Curso e a obrigatoriedade do cumprimento de horas 
destinada a Atividades Complementares do Curso de Matemática para os acadêmicos. 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das Atividades Complementares do Curso de 
Matemática.  
 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1° Regulamentar e implementar de forma obrigatória, para compor a formação acadêmica e 

profissional dos alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Roraima, 

um conjunto de atividades acadêmico-científico-culturais, denominadas atividades complementares. 

 

Art. 2º As Atividades Complementares para o curso de Licenciatura em Matemática totalizam 200 
(duzentas) horas que deverão ser registradas nos primeiros trinta (30) dias após o início do penúltimo 
semestre do curso. 
 
Art. 3º As Atividades Complementares são de cunho obrigatório aos acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Matemática - UERR, que deverão assumir a responsabilidade pela sua formação 
extracurricular tendo por finalidades: 
 
I - complementar e sintonizar o currículo pedagógico vigente; 
II - ampliar os horizontes do conhecimento bem como de sua prática para além da sala de aula; 
III -favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais; 
IV - favorecer a tomada de iniciativa dos alunos; 
V - propiciar a inter e transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os semestres. 
 
Art. 3º - Consideram-se atividades complementares: 
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I - participação em projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão ou iniciação científica 
orientadas por docentes e monitoria em disciplinas pertencentes ao currículo; 
II - publicação de artigo científico em revista especializada; 
III - participação em eventos relacionados à área de sua formação ou áreas afins (jornadas, seminários, 
congressos, simpósios, fóruns, palestras, conferências, oficinas pedagógicas, mesas redondas, 
minicursos, grupos de estudos, workshops), como ouvinte, monitor ou em comissões de realização de 
evento; 
IV- participação em eventos científicos com a apresentação de trabalhos na área de sua formação ou 
áreas afins; 
V - estágio extracurricular. 
 
Parágrafo Único: Serão consideradas como válidas a participação nas atividades descritas neste 
regulamento, quando realizadas a partir do ingresso do aluno no Curso de Licenciatura em Matemática. 
 
Art. 4º À Coordenação do Curso de Licenciatura em Matemática compete: 
 
a) supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 
b) orientar os alunos (as) sobre a necessidade de cumprimento da exigência curricular; 
c) promover e indicar eventos próprios de atividades complementares aos alunos; 
d) receber, avaliar, deferir ou indeferir documentos de participação nos eventos previstos no Art. 3° 

desta Resolução,  
e) encaminhar parecer da decisão dos documentos emitido pelos eventos previstos no Art. 3° ao 

Registro Acadêmico. 
 
Art. 5º Aos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática compete: 
 
a) cumprir efetivamente as Atividades Complementares nos termos deste Regulamento, cuja 
integralização da carga horária é condição indispensável à colação de grau; 
b) providenciar a documentação que comprove a sua participação em eventos extra- curriculares; 
c) participar de, no mínimo, 05 (cinco) diferentes atividades extra- curriculares para serem aproveitadas 
como atividades complementares; 
 
Art. 6º Ao Registro Acadêmico compete: 
 
a) receber o parecer da documentação protocolada proveniente da Coordenação de Curso, dos 
pedidos de aproveitamento das Atividades Complementares, informando ao acadêmico da decisão; 
b) registrar os aproveitamentos no histórico do acadêmico, arquivando a documentação comprobatória. 
 
Art. 7º Para aproveitamento das atividades que trata o Art. 3º, os discentes deverão: 
 
I - entrar com requerimento junto à Coordenação do Curso, nos primeiros 30 (trinta) dias após o início 
do penúltimo semestre, solicitando o aproveitamento das horas para as Atividades Complementares; 
II - anexar ao requerimento cópia dos documentos comprobatórios das atividades realizadas, 
autenticados em cartório ou acompanhados de original. 
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Parágrafo Único Os acadêmicos matriculados nos campi fora de Boa Vista, deverão encaminhar o 
requerimento ao Coordenador Acadêmico do campus em que estiverem matriculados, que por sua vez 
enviará à Coordenação do Curso. 
 
Art. 8º    Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 

Boa Vista-RR, 15 de dezembro de 2009. 

 

 

 

Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins  
Presidente do Conselho Universitário - CONUNI 

Reitor da UERR 
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ANEXO I 
 

QUADRO DE DESCRIÇÃO, COMPROVAÇÃO E EQUIVALÊNCIA  
DE CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. 
 

ÁREA 
 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO HORAS 

Acadêmica 
Científica 

 

Eventos técnico 
científicos: 

 palestras,  

 simpósios,  

 fóruns, 

 congressos,  

 oficinas,  

 seminários  

 cursos de extensão  

 mini-cursos,  

 mesas redondas,  

 workshops,  

 colóquios 
e outros eventos do curso 
de Matemática ou áreas 
afins. 

 

Participação como 
ouvinte, 
palestrante, 
apresentação de 
trabalhos ou 
coordenador 
 

Certificado de participação 
como ouvinte, palestrante, 
apresentador de trabalhos 
ou coordenador da 
entidade promotora 
constando a carga horária 
da atividade. 
 

Equivalência à 
carga 
horária 
especificada 
no certificado, até o 
limite de 40 horas 
durante o curso. 
 

Acadêmica 
Científica 

 

Publicação de 
trabalhos em anais de 
evento técnico cientifico. 

 

Publicação de 
trabalhos,(resumo 
ou completos), nos 
eventos técnico-
científicos. 
 

Cópias dos trabalhos 
publicados nos anais do 
evento juntamente com o 
atestado emitido pela 
entidade promotora do 
evento  
 

4 horas por 
trabalho 
apresentado. 
Máximo 
de 16 horas para 
essa atividade 
durante o curso. 

Acadêmica 
Científica 

 

Projeto de pesquisa 
 

Participação com 
bolsa em 
projeto de pesquisa 
desenvolvido pela 
UERR ou 
com sua 
participação, 
incluída as 
desenvolvidas por 
meio de convênios, 

Cópia do relatório 
semestral de pesquisa ou 
formulário - devidamente 
preenchido e assinado 
pelo professor 
responsável - com a 
descrição das atividades 
desenvolvidas pelo aluno, 
nos casos de projeto de 
pesquisa (voluntário). 

20 horas por 
semestre, 
respeitando o 
máximo de 80 
horas 
para esta atividade 
durante o curso. 
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bem 
como aquelas 
desenvolvidas 
em outras 
Instituições de 
Ensino Superior. 
 

 

Acadêmica 
Científica 

 

Projeto de Extensão 
 

Participação, com 
bolsa ou 
como voluntário 
(sem bolsa), 
em projetos 
desenvolvidos 
pela UERR ou em 
parceria 
com outras 
Instituições de 
Ensino Superior. 
 

Cópia do relatório 
semestral de pesquisa ou 
formulário - devidamente 
preenchido e assinado 
pelo professor 
responsável - com a 
descrição das atividades 
desenvolvidas pelo aluno, 
nos casos de projeto de 
pesquisa (voluntário). 
 

20 horas por 
semestre, 
respeitando o 
máximo de 40 
horas 
para esta atividade 
durante o curso. 
 

Acadêmica 
Científica  

 

Grupos de Estudos 
temáticos sob orientação 
docente 

 

Participação efetiva 
em 
grupos de estudos 
supervisionados por 
um 
professor 
responsável da 
UERR. 
 

Relatório devidamente 
assinado pelo professor 
responsável com a 
descrição das atividades 
desenvolvidas pelo aluno. 
 

10 horas por 
semestre, 
respeitando o 
máximo de 40 
horas 
para esta atividade 
durante o curso. 
 
 
 
 
 

ÁREA 
 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO HORAS 

Acadêmica 
Científica  

 

Monitoria em 
disciplina com 

bolsa 

Atividade de 
monitoria com 
bolsa em disciplina 
do curso de 
Pedagogia 
 

Cópia do relatório 
semestral de monitoria 
devidamente preenchido 
e assinado pelo 
professor responsável, 
com a descrição das 
atividades 
desenvolvidas pelo 
aluno 
 

10 horas por 
semestre, 
respeitando o 
máximo de 20 
horas 
para esta atividade 
durante o curso. 
 

Acadêmica 
Científica 

Participação em 
órgão Colegiado 

Participação nos 
órgãos 

Cópia da Ata, portaria 
ou outro documento que 

15 horas por 
mandato 
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 de representação 
estudantil 

 

colegiados da 
UERR como 
representante do 
corpo 
discente e 
participação com 
mandato eletivo, 
nos órgãos de 
representação 
estudantil da 
UERR. 
 

comprove a nomeação 
ou participação do 
aluno. 
 

respeitando o 
máximo de 30 
horas 
para esta atividade 
durante o curso. 
 

Acadêmica 
Científica 

 

Publicação de 
artigo científico 
em periódicos 
 

 

Publicação ou carta 
de aceite 
de trabalho 
científico. 
 

Cópia do artigo 
publicado ou da carta de 
aceite do periódico. 
 

20 horas por artigo. 
 

Acadêmica 
Científica 

 

Participação em 
defesas de 
especialização, 
mestrado ou 
doutorado. 
 

Participação como 
ouvinte em 
apresentações de 
Trabalho de 
Conclusão de 
Curso de 
especialização, 
mestrado ou 
doutorado na UERR 
ou outra 
instituição de 
ensino superior. 
 

Apresentação do 
relatório de visita, 
assinado pelo professor 
presidente da banca. 
 

Para 
especialização 
e mestrado – 2 
horas. Para 
doutorado – 4 
horas. 
Máximo de 10 
horas 
ao longo do curso 
para essa 
atividade. 
 

Acadêmica 
Científica 

 

Organização de 
eventos técnico - 
cientifico. 
 

Organização ou 
participação 
na organização de 
eventos 
técnico-científicos 
da UERR ou 
outra entidade de 
ensino 
superior. 
 

Certificado de 
participação na 
organização emitido 
pela entidade promotora 
do evento 
 

10 horas por 
evento, 
respeitando o 
máximo de 20 
horas 
para esta atividade 
durante o curso. 
 

Acadêmica 
Científica 

 

Programas de 
intercâmbio 
técnico científico- 
cultural 
 

Parti cipação de 
intercâmbio 
técnico-científico- 
cultural, com 
outra entidade de 
ensino 
superior nacional e 
internacional. 
 

Certificado de 
participação de 
intercâmbio 
técnicocientífico- 
cultural, 
expedido pela entidade 
responsável pelo 
intercâmbio. 
 

20 horas para esta 
atividade, 
respeitando o 
máximo de 40 
horas 
para esta atividade 
durante o curso. 
 

Acadêmica 
Científica 

 

Aproveitamento de 
Disciplina 

Disciplinas 
cursadas que não 
estejam 
contempladas na 

Apresentação de 
documento comprobatório 
de cumprimento da 
disciplina com aprovação, 

Equivalência à 
carga 
horária 
especificada 
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Matriz curricular do 
curso 

expedido pela instituição 
que ofertou a mesma 

no documento, até 
o 
limite de 90 horas 
durante o curso 

 
Cultural 

Atividades culturais, 
artísticas e 
esportivas – visitas 
a centros de 
culturas e artes 
 

Participação como 
público em 
apresentações e 
eventos 
culturais: filmes, 
peças teatrais, 
apresentações 
musicais, 
espetáculos de 
dança, festivais 
e eventos 
esportivos. 
Visitas a centros de 
culturais, 
museus, feiras 
culturais, 
exposições 
artísticas, centros 
históricos e visitas 
técnicas. 
 

Apresentação do ingresso 
(original e cópia) e 
relatório da atividade 
devidamente preenchido. 
 

2 horas por evento, 
respeitando o 
máximo de 10 
horas 
para essa atividade 
durante o curso. 
 

Cultural 

Cursos 
complementares de 
formação 
 

Participação efetiva 
em cursos 
de artes (artes 
plásticas, 
música, teatro e 
outros), 
idiomas, 
informática. 
 

Certificado de 
participação da entidade 
promotora com carga 
horária da atividade. 
 

Equivale a carga 
horária 
especificada 
no certificado, 
respeitando o 
máximo de 40 
horas 
para essa atividade 
durante o curso. 

Voluntariado 
 

Atividades 
voluntárias. 
Atividades 
voluntárias de 
pesquisa 
 

Participação 
voluntária em 
atividades de 
caráter solidário 
em creches, 
escolas, ONGs, 
projetos sociais, 
hospitais, 
asilos, associações, 
comunidades, 
centros de 
recuperação. 
Participação 
voluntária em 
pesquisas 
científicas 
realizadas nos 
diversos cursos da 
UERR. 

Apresentação de relatório 
de participação, 
devidamente pelo 
professor responsável 
com a descrição das 
atividades desenvolvidas 
pelo aluno. 
 

Máximo de 20 
horas 
de acordo com a 
análise do relatório 
da comissão de 
avaliação de 
atividades 
complementares. 
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