
Ministerio da Educa~ao
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Conselho Academico

Disp6e sobre a aprovagao do Regulamento de
Atividades Complementares do Curso de
Licenciatura em Letras, Libras, LIngua Estrangeira
da Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia.

o Presidente do Conselho Academico - CONAC da Universidade

Federal do Rec6ncavo da Bahia, no uso de suas atribui90es e tendo em vista a

deliberagao da sua Camara de Graduagao, em reuniao ordinaria realizada no dia 10

de maio de 2013,

Art. 1° Aprovar 0 Regulamento de Atividades Complementares d0 Curso

de Licenciatura em Letras, Libras, Ungua Estrangeira da Universidade Federal do

Rec6ncavo da Bahia, conforme 0 Anexo Unico desta Resolu9aO.

Art. 2° Esta Resolu9aO entra em vigor na data de sua publica9ao,

revogadas as disposi90es em contrario.
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Presi~ente do Conselho Academico
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REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO

DE L1CENCIATURA LETRAS, LIBRAS, LINGUA ESTRANGEIRA DA UFRB

Art. 1° As atividades complementares visam possibilitar 0 intercambio de

saberes, praticas e conhecimentos atraves do desenvolvimento de ac;aes que

corroborem para 0 enriquecimento academico, cultural, tecnico e cientffico dos

graduandos do curso de licenciatura em Letras - Libras - Lfngua Estrangeira da

Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia.

Art. 2° As Atividades Complementares do Curso (ACC) serao obrigat6rias e

sua ocorrencia se dara exclusivamente durante 0 transcurso da graduagao, devendo 0

discente totalizar 200 (duzentas) horas conforme estabelecido no projeto Polftico-

Pedag6gico do Curso (PPC).

Art. 3° Sera estabelecida uma carga horaria maxima para cada atividade

complementar, com 0 objetivo de diversificar a formagao academica do discente.

Paragrafo unico. 0 licenciando, respeitado a correlag8.o das atividades

complementares com a natureza da licenciatura, definira quais agaes empreendera,

considerando 0 seu perfil social, academico e profissional.
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Art. 4° A divulgagao do presente regulamento ficara a cargo da Coordenagao

do Colegiado, que 0 tornara publico, assim como os respectivos resultados dos

processos de ACC, sendo facultado, para tanto, a utilizagao dos meios eletronicos e/ou

murais.

Art. 5° A coordenagao de ACC e competencia do Colegiado do Curso de

licenciatura em Letras - Libras - Lingua Estrangeira, cabendo-Ihe:
{

I - constituir comissao especffica para conferir e avaliar os documentos

comprobatorios apresentados pelos graduandos;

II - designar docentes para orientagao academica de ACC dos discentes;

III - promover a divulgagao de eventos e/ou atividades que possam contribuir

para ACC;

IV - aprovar a realizagao de atividades e/ou projetos, cuja carga horaria seja

utilizada para fins de ACC;

V - encaminhar os processos de ACC, previamente analisados, a
Coordenagao de Registros Academicos (CRA) para efeito de integralizagao curricular.

I - cumprir e fazer cumprir 0 que Ihe compete nesse regulamento;

II - orientar os estudantes universitarios quanta a escolha de suas atividades

complementares;
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III - acompanhar 0 desempenho das atividades complementares, realizadas

por seus orientandos, atentando-se para 0 perfil profissional descrito no PPC.

1- observar as regras desse regulamento;

II - apresentar, na secretaria do colegiado, c6pias autenticadas dos

documentos comprobat6rios de ACC, os quais devem apresentar: instituiQao na qual a

atividade foi r~alizada; carga honiria e perfodo de realizagao da atividade; identificagao
\

e assinatura do responsavel pela emissao do documento. Ressalve-se que, em caso

de publicagao, serao entregues apenas as c6pias autenticadas da capa, da fQlha de

rosto e do texto de autoria discente;

III - acompanhar, semestralmente, 0 resultado da sua carga horaria de ACC

junto a Coordenagao do Colegiado;

IV - solicitar a validagao de ACC, para efeito de integralizagao curricular.

Art. 8° As Atividades Desenvolvidas (AD) receberao uma carga horaria

equivalente as Atividades Complementares (AC), sendo desconsideradas aque/as que

nao guardarem correlagao com a licenciatura em Letras - Libras - Lingua Estrangeira.

Paragrafo unico. 0 barema, conforme descrito a seguir, orientara a avaliagao das
atividades complementares do curso: ..v1
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Carga horaria

Atividade desenvolvida Carga horaria equivalente as maxima para
atividades complementares atividade

complementar
Formagao complementar em

projetos de ensino, de I

pesquisa, de extensao ou 4 horas de AD = 1 hora de AC Ate 80 horas

equivalentes.
Participagao, como monitor
voluntario ou bolsista, em

projetos de ensino, de 2 horas de AD = 1 hora de AC Ate 80 horas
pesquisa, de extensao ou

eauivalentes.
Elaboragao e/ou execugao de
projetos de alcance social que

estejam vinculados as
instituigoes educacionais,

movimentos sociais, 1 hora de AD = 1 hora de AC Ate 80 horassindicatos
"

associagoes
comunitaria:s, entidades de

classe, entidades religiosas ou
segmentos sociais I

marqinalizados.
Participagao como ouvinte em

congressos, seminarios,
simp6sios, oficinas, encontros 4 horas de AD = 1 hora de AC Ate 50 horas
e outros eventos de natureza

academica.
Monitoria em congressos,
seminarios, simp6sios,

oficinas, encontros e outros 2 horas de AD = 1 hora de AC Ate 50 horas
eventos de natureza

academica.
Organizagao de congressos,

seminarios, simp6sios,
oficinas, encontros e outros 1 hora de AD = 1 hora de AC Ate 50 horas

eventos de natureza
academica.

2 horas de AD = 1 hora de AC I

Tradugao e Interpretagao ou Ate 50 horas
2 laudas = 1 hora de AC

Produgao/elaboragao de
material tecnico, multimfdia ou Por material = 10 horas de AC Ate 50 horas
didatico, desde que aprovados
oreviamente oelo coleaiado.
Disciolinas realizadas em 3 horas de AD = 1 hora de AC Ate 50 horas
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outros cursos superiores e
nao aproveitadas na analise
de equivah3ncia do curso.

Participagao em estagios nao
3 horas de AD = 1 hora de AC Ate 50 horasobriqat6rios.
Internacional = 10 horas de AC I

Apresentagao de trabalhos em Nacional = 7 horas de AC
eventos de natureza Regional = 5 horas de AC Ate 50 horas

academica. Estadual = 3 horas de AC
Local = 1 hora de AC

Internacional = 15 horas de AC
Publicagao de trabalhos em Nacional = 10 horas de AC

eventos de natureza Regional = 7 horas de AC Ate 50 horas
academica. Estadual = 5 horas de AC

Local = 3 horas de AC
Com conselho editorial = 20

Publicagao de Iivros.
horas

Ate 50 horas
Sem conselho editorial = 10

horas
\ Com conselho editorial = 10Publicagao de capItulo de horas Ate 50 horas
livre.

Sem conselho editorial = 5 horas
QUAllS A = 25 horas de AC

Publicagao em peri6dicos.
QUAllS B = 12 horas de AC Ate 50 horas
QUAllS C = 5 horas de AC

Sem QUAllS = 3 horas de AC
Visitas tematicas ou
excursoes de estudo 1 hora de AD = 1 hora de AC Ate 30 horas

aprovadas previamente pelo
coleaiado.

Representagao estudantil no A cada semestre = 10 horas de Ate 30 horas
Coleqiado ou nos Conselhos. AC
Participagao em Diret6rios, A cada semestre = 10 horas de Ate 30 horas
Central e/ou Academico. AC
Participagao em Empresa A cada semestre = 10 horas de Ate 30 horas

Junior. AC

Art. go Nao havera, para um mesmo evento academico, a possibilidpde de

acumular as atividades de ouvinte, monitoria e organizagao.

Art. 10. Serao desconsideradas as fragoes resultantes do processo de

conversao das Atividades Desenvolvidas em Atividades Complementares.
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Art. 11. as discentes poderao interpor recurso, ao Colegiado do Curso de

licenciatura em Letras - Libras - Ungua Estrangeira, das decis6es da Comissao de

ACC.

Art. 12. Os casos omissos nesse regulamento serao resolvidos pelo Colegiado

do Curso de licenciatura em Letras - Libras - LIngua Estrangeira.
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Presidente do Conselho Academico


