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REGULAMENTOS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DO CURSO DE BACAHRELADO EM AGRONOMIA 

 

Art. 1°. O Colegiado de Curso de Agronomia do Campus de Tangará da Serra resolve 

regulamentar as Atividades Complementares do Curso de Agronomia previstas no Projeto Pedagógico 

do curso Resolução no. 020/2013 CONEPE, Capitulo IX. 

Art. 2°. As Atividades Complementares contemplam o reconhecimento de habilidades e 

competências extracurriculares e compreendem o aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo 

aluno, através da participação em atividades à sua área de formação profissional. 

§ 1°. O acadêmico que ingressar no Curso de Agronomia do Campus de Tangará da Serra 

deverá obrigatoriamente completar a carga horária de 60 (sessenta) horas em atividades 

complementares, conforme projeto político pedagógico do curso; 

§ 2°. Os acadêmicos podem realizar atividades complementares desde o 1° semestre de 

matrícula no Curso de Agronomia; 

§ 3°. As Atividades Complementares podem ser realizadas a qualquer momento, inclusive 

durante o período de férias, desde que respeitados os procedimentos estabelecidos neste Regulamento. 

Art. 3°. Cabe ao acadêmico buscar outras atividades para complementar a carga horária 

exigida nesse regulamento, não sendo obrigação do curso oferecer atividades única e exclusivamente 

com esse propósito. 

Art. 4°. São consideradas Atividades Complementares: 

I. Atividades de Iniciação à Pesquisa 

a) exercício de monitoria; 

b) participação como bolsista em pesquisas e projetos institucionais; 

c) participação como atividades de pesquisa voluntária em projetos institucionais. 

d) artigos publicados; 

e) apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

f) participação em concursos, exposições e mostras científicas; 

 

II. Eventos e outras atividades de vivência profissional 

a) congressos, seminários, conferências e palestras científicas; 

b) eventos, mostras, exposições científicas; 

c) participação em eventos culturais complementares à formação agronômica; 

d) visitas técnicas, dias de campo e participações em atividades de pesquisa voluntárias do 

curso de Agronomia da UNEMAT extracurriculares (fora da carga horária da disciplina); 

e) realização de estágio em empresas da área agronômica; 

f) participação em projetos sociais. 
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III. Atividades de Extensão 

a) cursos à distância; 

b) disciplinas cursadas em programas de extensão da UNEMAT; 

c) participação como bolsista em projetos institucionais; 

d) participação como atividade de pesquisador e extensionista voluntário em projetos 

institucionais. 

 

Art. 5°. A carga horária máxima e os requisitos admitidos para o aproveitamento das 

atividades complementares ficam estabelecidos conforme quadro em anexo I. 

I. É obrigatória a participação do acadêmico nos três grupos (I, II e III) de atividades 

complementares elencados nos artigos 4° e 5°; 

II. Serão considerados apenas certificados e atestados de participação em papel timbrado, 

constando o nome do projeto ou local da visita, nome e assinatura do coordenador ou responsável, 

carga horária, período de realização, promotor do evento e apostilamento (registro no verso). 

Art. 6°. Não abrangem as Atividades Complementares, os cursos de cunho técnico 

profissionalizante, de proficiência em Língua Estrangeira, bem como atividades das disciplinas de 

TCC I, TCCII e do Estágio Curricular Supervisionado. 

Art. 7°. O departamento recomenda aos acadêmicos que cumpram, pelo menos, 10 (dez) 

horas de atividades complementares por período letivo, a partir do primeiro (1°) período letivo do 

curso. 

Art. 8°. A Coordenação de Atividades Complementares caberá a um professor do quadro 

docente do Departamento, sendo que na ausência deste ficará a cargo da coordenação do curso. 

Art. 9°. Compete ao coordenador das Atividades Complementares: 

I. Avaliar a documentação exigida para a validação da atividade; 

II. Enviar ao curso de Agronomia os registros que atestem o cumprimento da carga horária 

pelos acadêmicos em cada período letivo; 

III. Contribuir com eventos que possibilitem aos acadêmicos o cumprimento da carga horária. 

Art. 10. Os acadêmicos devem comprovar até o último período letivo o cumprimento da 

carga horária das Atividades Complementares, através da apresentação dos certificados originais e 

fotocópias ao coordenador das atividades conforme convocação a ser lançado na época de entrega.  

§ 1°. As cópias dos certificados serão apresentadas no curso de agronomia juntamente com os 

originais, para a devida autenticação; 

§ 2°. Após devidamente autenticada, o acadêmico deverá entregar a cópia ao coordenador 

para avaliação juntamente com o anexo II devidamente preenchido. 
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§ 3°. O coordenador fará o registro das horas computadas e enviará a cópia apresentada para 

arquivo na SAA, sendo a original devolvida ao acadêmico. 

Art. 11. Serão validadas apenas as Atividades Complementares realizadas a partir da 

matrícula do acadêmico na UNEMAT.  

Art. 12..O responsável pelas Atividades Complementares emitirá documento oficial com as 

horas validadas para a coordenação de curso de Agronomia a fim de que este autorize o acadêmico a 

colar o Grau de Bacharel em Agronomia.  

Art. 13. As Atividades Complementares serão registradas apontando os seguintes resultados: 

REALIZADAS/NÃO REALIZADAS (R/NR). 

Parágrafo Único. Caso as atividades não sejam realizadas, o aluno fica impedido de concluir 

o curso de graduação. 

Art. 14. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Colegiado de Curso de 

Agronomia. 

Art. 15. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as resoluções 

em contrário. 

Tangará da Serra, 13 de dezembro de 2017. 
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Quadro de Atividades Complementares 

(Anexo I do Regulamento das Atividades Complementares) 

 

I. Atividades de Iniciação à Pesquisa Carga Horária Documento Exigido 

a) exercício de monitoria/tutoria; 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 20 

horas por 

curso 

Certificado de Realização especificando a 

frequência, expedido pelo coordenador da 

disciplina 

b) participação como bolsista em pesquisas e projetos 

institucionais; 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 20 

horas por 

curso 

Certificado de Realização especificando a 

frequência, expedido pelo coordenador do 

projeto 

c) participação como atividade de pesquisa voluntária e 

projetos institucionais. 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 20 

horas por 

curso 

Certificado de Realização especificando a 

frequência, expedido pelo coordenador do 

projeto 

d) artigos publicados ou aceite para publicação; 
10 horas por 

artigo 

Cópia da Publicação e ou carta de aceite do 

editor 

e) apresentação de trabalhos em eventos científicos; 
03 horas por 

artigo 

Cópia da Publicação e certificado de 

apresentação 

f) participação em concursos, exposições e mostras 

científicas. 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 05 

horas por 

curso 

Certificado de Realização especificando a 

carga horária e participação 
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II. Eventos e outras atividades de vivência profissional Carga Horária Documento Exigido 

a) congressos, seminários, conferências e palestras 

científicas; 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 10 

horas por 

curso 

Certificado de Realização especificando a 

carga horária e participação 

b) eventos, mostras, exposições científicas; 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 10 

horas por 

curso 

Certificado de Realização especificando a 

carga horária e participação 

c) participação em dias de campo, semanas agronômicas 

ou outras atividades complementares à formação 

agronômica; 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 10 

horas por 

curso 

Certificado de Realização especificando a 

carga horária e participação 

d) visitas técnicas do curso de Agronomia da UNEMAT 

extracurriculares (fora da carga horária da disciplina). 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 08 

horas por 

curso 

Certificado de Realização especificando a 

carga horária e participação 

e) realização de estágio em empresas da área 

agronômica; 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 30 

horas por 

curso 

Atestado emitido pelo coordenador do estágio 

na empresa 

f) participação em projetos sociais. 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 10 

horas por 

curso 

Atestado emitido pelo coordenador do projeto 

com a carga horaria cumprida 
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III. Atividades de Extensão Carga Horária Documento Exigido 

a) cursos à distância; 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 30 

horas por 

curso.  

 

Certificado de Realização especificando a 

carga horária e participação 

b) disciplinas cursadas em programas de extensão da 

UNEMAT; 

70% da carga 

horária  

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite de 30 

horas por 

curso 

Certificado de Realização especificando a 

carga horária e participação 

c) participação como atividade de extensão voluntária e 

projetos institucionais. 

70% da carga 

horária 

descrita no 

certificado/ 

declaração até 

o limite 

máximo de 30 

horas por 

projeto 

Certificado/ declaração emitido pelo 

coordenador do projeto com a carga horaria 

cumprida 

 


