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RESOLUÇÃO Nº 44, DE 07 DE JULHO DE 2020.

O COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
EDUCAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, resolve:

1. Aprovar o Regulamento de A�vidades Complementares do Programa de Pós-
Graduação em Educação do Campus de Três Lagoas.

2. Tornar sem efeito a resolução nº 35, de 11 de setembro de 2019.

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PPGE-CPTL

CAPÍTULO I

DAS OBRIGAÇÕES DO COLEGIADO DO PPGE

 

 Art. 1º - São obrigações do Colegiado do PPGE/CPTL:

I - Observar e zelar pelo cumprimento do Regulamento do PPGE/CPTL.

II - Ins�tuir a Comissão de Reconhecimento das A�vidades Complementares do
Programa de Pós-Graduação em Educação:

a) A Comissão de Reconhecimento das A�vidades Complementares será
composta por no mínimo três e no máximo quatro docentes do quadro permanente do
PPGE/CPTL e um representante discente.

b) Em face da hipótese da não cons�tuição da Comissão de Reconhecimento
das A�vidades Complementares, o próprio Colegiado do PPGE/CPTL assumirá esse papel.

III - Aprovar em sessão ordinária e/ou extraordinária o Regulamento das
A�vidades Complementares sempre que se realizarem alterações neste.

IV - Aprovar em sessão ordinária e/ou extraordinária o reconhecimento das
A�vidades Complementares dos acadêmicos, após avaliação da Comissão.

 

 

CAPÍTULO II

DAS OBRIGAÇÕES DA COMISSÃO DE RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

 

Art. 2º - São obrigações da Comissão de Reconhecimento das A�vidades
Complementares:

I – Organizar e revisar, sempre que se fizer necessário, o Regulamento das
A�vidades Complementares do PPGE-CPTL.

II - Orientar os acadêmicos sobre a forma de encaminhamento dos pedidos de
reconhecimento e pontuação das A�vidades Complementares. 09/07/2020
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III - Proceder ao recebimento, junto aos acadêmicos, do formulário (Conforme
Anexo I) e comprovantes das a�vidades apresentadas para pontuação.

IV – Conferir as a�vidades apresentadas pelos acadêmicos, reconhecendo ou
não o enquadramento destas, em conformidade ao explicitado no Capítulo V, de acordo com
o Regulamento Geral do PPGE/CPTL.

V - Encaminhar ao Colegiado do PPGE/CPTL o Relatório contendo o parecer
sobre o reconhecimento das A�vidades Complementares encaminhadas pelos acadêmicos,
bem como os documentos comprobatórios.

 

Parágrafo único: Compete à Comissão de Reconhecimento das A�vidades
Complementares lançar Edital, uma vez cada semestre le�vo, para recebimento de solicitação
de reconhecimento das A�vidades Complementares.

 

 

CAPÍTULO III

DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

 

Art. 3º. Para solicitar o reconhecimento das A�vidades Complementares
realizadas, o acadêmico deverá preencher formulário próprio (Anexo I) e anexar os
respec�vos comprovantes das a�vidades apresentadas.

 

Art. 4º. O formulário e os comprovantes deverão ser encaminhados (em
formato digital) para a Comissão de Reconhecimento das A�vidades Complementares, a
serem recebidos uma vez cada semestre le�vo.  

 

Parágrafo único.  As a�vidades complementares deverão ser encaminhadas
obrigatoriamente com a anuência do orientador.

 

CAPÍTULO IV

DO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 

Art. 5º.  Em conformidade com o Art. 25 do Regulamento Geral do PPGE-CPTL,
que discorre sobre a estrutura curricular do Curso, o acadêmico poderá cumprir seis (06)
créditos em A�vidades Complementares ou em disciplinas opta�vas.

 

CAPÍTULO V

DA NATUREZA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

 

Art 6º. Em conformidade com o Art. 27.  do Regulamento Geral do PPGE-CPTL,
as a�vidades complementares compreendem:

 

I - par�cipação em eventos cien�ficos (locais, regionais ou nacionais) com
publicação: um crédito; 09/07/2020
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II - par�cipação em eventos cien�ficos com abrangência internacional ou
Anped Nacional com publicação: dois créditos;

III - publicação de ar�go e/ou aceite em periódico especializado classificado no
sistema Qualis/Capes, sendo: seis créditos para publicação em periódico Qualis A1 e A2;
cinco créditos em publicação A3 e A4; quatro créditos para publicação em periódico Qualis
B1; três créditos para publicação em periódico Qualis B2; dois créditos para publicação em
B3; um crédito para publicação em B4;

IV - publicação de livro de sua própria autoria, capítulo de livro, organização de
livro de trabalho rela�vo ao tema de pesquisa será avaliado por uma comissão própria que
atribuirá o número de créditos;

V - par�cipação em evento (regional, nacional ou internacional) como
convidado, na condição de palestrante, par�cipante de mesa-redonda ou conferência: um
crédito;

VI - par�cipação em evento (regional, nacional ou internacional) como ouvinte:
meio crédito (dois eventos no mínimo);

VII - par�cipação como membro de Comissão Editorial ou Editoração, de revista
classificada no Qualis: dois créditos;

VIII - Estágio de docência voluntário (disciplina parcial) em curso de Ensino
Superior na área de Educação: um crédito;

IX – estágio de docência voluntário (disciplina completa) em curso de Ensino
Superior na área de Educação: três créditos;

X- par�cipação como membro efe�vo do Colegiado do Curso: um crédito.

 

 

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 7º. - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Reconhecimento
das A�vidades Complementares e pelo Colegiado do PPGE.

 

 

CHRISTIAN MULEKA MWEWA

COORDENADOR

Documento assinado eletronicamente por Chris�an Muleka Mwewa,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 08/07/2020, às 09:43,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2034950 e o código CRC 34AD57B1.
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COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - CPTL
Avenida Ranulpho Marques Leal, 3484

Fone: (67) 3509-3701
CEP 79613-000 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.002576/2020-18 SEI nº 2034950
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ANEXO I 

FICHA DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO PPGE/CPTL 

 

Nome:  

Itens Valor Quantidade 

 

Créditos 

Reconhecidos 

pela Comissão 
Participação em eventos científicos (locais, regionais ou 

nacionais) com publicação 

1 crédito por participação 

- com limite de 4 

  

Participação em eventos científicos com abrangência 

internacional ou Anped Nacional com publicação 

2 créditos por participação 

- com limite de 4 

  

Artigos completos em periódico Qualis A1 e A2, na área de 

Educação 

6 créditos por artigo   

Artigos completos em periódico Qualis A3 e A4, na área de 

Educação 

5 créditos por artigo   

Artigos completos em periódico Qualis B1, na área de 

Educação 

4 créditos por artigo   

Artigos completos em periódico Qualis B2, na área de 

Educação 

3 créditos por artigo   

Artigos completos em periódico Qualis B3, na área de 

Educação 

2 créditos por artigo   

Artigos completos em periódico Qualis B4, na área de 

Educação 

1 créditos por artigo - com 

limite de 4 

  

Publicação de livro completo com inscrição no ISSN e Comissão 

Editorial 

3 créditos   

Publicação de capítulo de livro com inscrição no ISSN e 

Comissão Editorial 

1 crédito - com limite de 4   

Organização de livro com inscrição no ISSN e Comissão 

Editorial 

2 créditos com limite de 2   

Participação em evento (regional, nacional ou internacional) 

como convidado, na condição de palestrante, participante de 

mesa-redonda ou conferência 

1 crédito por participação - 

com limite de 4 

  

Participação em evento (regional, nacional ou internacional) como 

ouvinte 

0,5 crédito por participação 

- com limite de 4 
  

Participação como membro de Comissão Editorial ou 

Editoração, de revista com Qualis 

2 créditos por participação   

Estágio de docência voluntário (disciplina parcial) em curso de Ensino 

Superior na área de Educação  
1crédito - com limite de 2   

Estágio de docência voluntário (disciplina completa) em curso de 

Ensino Superior na área de Educação 
3 créditos - com limite de 

1 

  

Participação como membro efetivo do Colegiado do Curso 1 crédito por participação   

TOTAL  de créditos reconhecidos  
Serão computados somente os itens com apresentação de comprovantes. 

 

Assinatura da(o) Acadêmica(o) __________________________________________________ 

 

Assinatura do(a) Orientador(a) __________________________________________________ 

 

Assinatura do Membro da Comissão de                                                                                                                                                

Reconhecimento das Atividades Complementares __________________________________________________ 
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