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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
Este regulamento estabelece regras gerais sobre as Atividades Complementares do Curso 

de Engenharia Florestal da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás (REJ/UFG). 
 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO E PRINCÍPIOS 
 
Artigo 1

o
 – Denominam-se Atividades Complementares o conjunto de atividades acadêmicas, mas 

não de disciplinas, escolhidas e desenvolvidas pelos discentes durante o período disponível para 
integralização curricular. 
 

I. A carga horária dessas atividades totalizará 160 (cento e sessenta) horas para efeito de 
integralização curricular do curso de Engenharia Florestal da REJ/UFG. 

II. As Atividades Complementares devem ser realizadas e comprovadas de acordo com critério 
específico estabelecido neste Regimento. 

 

Artigo 2
o
 – As atividades representativas de ensino, pesquisa, extensão e atualização que podem ser 

realizadas e comprovadas como Atividades Complementares devem estar relacionadas à Ciências 
Florestais e áreas afins, sendo inseridas em: 

I. Participação em Conferências, Simpósios, Congressos, Seminários, Debates, Fóruns, 
Palestras e afins;  

II. Participação em atividades de Extensão Universitária; 

III. Participação em Atividades de Pesquisa realizados sob orientação docente; 

IV. Exercício de Monitoria em disciplinas de graduação da UFG; 

V. Cursos de atualização e, ou, aperfeiçoamento profissional; 

VI. Atividades artísticas e culturais. 

 
§ 1

o
. O discente deverá apresentar documentos que possibilitem a caracterização da atividade 

realizada como Atividade Complementar, conforme especificado no Art. 2º. 

§ 2
o
. Para validar as Atividades Complementares exercidas pelos discentes, é necessário que 

as mesmas tenham sido executadas após a efetivação da matrícula do discente ingressante no 
curso de Engenharia Florestal da Regional Jataí (REJ) da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). 

§ 3
o
. A comprovação da carga horária das Atividades Complementares é de responsabilidade 

do discente, que deve documentá-la para posterior validação junto à Comissão de Avaliação 
das Atividades Complementares. 

§ 4
o
. A comprovação da carga horária das Atividades Complementares deverá ser feita por 

meio de certificado nominal. 

§ 5
o
. Após a avaliação das atividades pela Comissão de Avaliação das Atividades 

Complementares, o discente deverá escanear os comprovantes e anexá-los no Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) para validação das mesmas. 

 

  



CAPÍTULO II 

DA VALIDAÇÃO 
 

Artigo 3
o
 – O discente que estiver cursando o último período em Engenharia Florestal deverá 

protocolar requerimento, junto à Coordenação do Curso, para integralização da carga horária das 
Atividades Complementares. 

 
§ 1

o
. O prazo para requerer o aproveitamento da carga horária das Atividades Complementares 

encerra-se 30 (trinta) dias após o início do último semestre letivo. 

§ 2
o
. Ao protocolar a documentação relatada no caput deste artigo, o discente deverá entregar 

o Formulário de Validação das Atividades Complementares (Apêndice I), juntamente com os 
respectivos documentos comprobatórios. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Artigo 4

o
 – O Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Florestal designará uma comissão 

composta por três docentes vinculados ao referido curso para realizar a avaliação das Atividades 
Complementares. 
 

Parágrafo único – O mandato dos membros da Comissão será de 01 (um) ano, podendo ser 
renovado por igual período. 
 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Artigo 5

o
 - Os discentes ingressantes por meio de transferência poderão receber tratamento 

específico, a ser definido pela Comissão de Avaliação das Atividades Complementares.  
 
Artigo 6º - Os casos omissos no presente regulamento serão encaminhados para análise e solução, 
em primeira instância, à Comissão de Avaliação das Atividades Complementares e, em segunda 
instância, ao Colegiado de Curso. 
 
 




