
NORMATIVA PARA AS 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

– PPGELS/UNEB 

 

  
As Atividades Complementares do Programa de Pós-Graduação em Ensino, 

Linguagem e Sociedade – PPGELS, em nível de Mestrado Profissional, têm como objetivo estimular 
a participação em experiências diversificadas que contribuam para a formação profissional dos 
mestrandos. Devem estar relacionadas aos projetos do(a) seu/sua orientador(a) e/ou dos demais 
professores do PPGELS e serem devidamente comprovadas. As Atividades desempenham 
significativo papel na formação do aluno, além de favorecer a interação entre teoria e prática, 
promovendo a integração entre universidade, espaços de educação formal e não formal e 
sociedade. 

As Atividades Complementares envolvem três categorias, ou seja, atividades em 
pesquisa, extensão e ensino. O aluno de Mestrado deverá realizar, no mínimo, 10 horas em cada  
subitem, totalizando 30 (trinta) horas em Atividades Complementares, exceto para categoria 
pesquisa, em artigos o aluno pode completar as 30 horas em um único item. 

Nos  quadros a seguir estão definidos os critérios para distribuição e aproveitamento 
pelo aluno. 

 
Quadro 1 – Atividades Complementares – Categoria Ensino 

Horas Atividades Exigências 

Até 10 
horas 

Orientação de 
trabalhos de 
conclusão de curso 
de graduação ou de 
especialização 

a) apresentar atestado da orientação (cinco horas por 
trabalho orientado). 

Até 10 
horas 

Ensino na 
graduação 

a) apresentar atestado de ensino na disciplina (cinco horas 
por  disciplina). 

 
 
 

Quadro 2 – Atividades Complementares – Categoria Extensão 
Horas Atividades Exigências 

Até 10 Participação em a) apresentar atestado de participação; 
horas eventos: seminários, b) pontuação de até duas horas por evento. 

 congressos,  

 simpósios, palestras,  

 semanas  

 acadêmicas,  

 conferências,lives,  

 encontros etc.  

Até 10 
horas 

Participação em 
cursos de extensão 

a) apresentar certificado de participação com especificação 
da frequência e carga horária, com, no mínimo, 75% de 
frequência; 
b) pontuação de até cinco horas por curso. 

Até 10 
horas 

Atuação como 
ministrante em 
cursos de extensão 

a) apresentar atestado de ministrante com especificação da 
frequência e carga horária; 
b) pontuação de até 10 horas por curso. 

Até 10 
horas 

Apresentação de 
trabalhos em 
eventos 

a) apresentar atestado; 
b) pontuação de até duas horas por apresentação em 
evento. 



Horas Atividades Exigências 

Até 10 
horas 

Organização de 
publicação (livros e 
anais) 

a) apresentar cópia da identificação da publicação 
organizada; 
b) pontuação de 10 horas por publicação organizada. 

Até 10 
horas 

Atuação em 
trabalhos sociais 

a) apresentar atestado ou declaração da autoridade 
competente com período de atuação e carga horária; 
b) pontuação de até cinco horas por atividade. 

Até 10 
horas 

Representação 
discente no 
Conselho do 
programa 

a) apresentar atestado com período da ocupação do cargo, 
não inferior a um ano (cinco horas por ano). 

Até 10 
horas 

Avaliação de 
trabalhos de 
extensão 

a) apresentação de atestado de atuação (uma hora por 
trabalho avaliado). 

Até 10 
horas 

Participação em 
projetos de extensão 

a) apresentar atestado com tempo de atuação (duas horas 
por projeto do qual participa). 

Até 10 
horas 

Coordenação de 
projeto de extensão 

a) apresentar atestado com tempo de atuação (cinco horas 
por projeto coordenado). 

Até 10 
horas 

 

 

Palestra ou live 
ministrada 

a) apresentar atestado de ministrante com carga horária (até 
duas horas por palestra). 

Até 10 
horas 

Organização de 
eventos científicos 
acadêmicos  

a) apresentar atesta ou certificado do evento como comissão 
organizadora (cinco horas por evento) 

 

Quadro 3 – Atividades Complementares – Categoria Pesquisa 
Horas Atividades Exigências 

Até 
horas 

10 Participação        em 
seminários de 
pesquisa, ofertados 
pelos orientadores 

a) apresentar atestado, devidamente 
orientador e pelo coordenador do programa. 

Assinado pelo 

Até 
horas 

10 Participação em 
pesquisas como 
voluntário 

a) apresentar atestado de participação; 
b) comprovar que a atividade possuiu duração mínima de um 
semestre (cinco horas) por comprovação. 

Até 
horas 

30 Publicação de 
artigos em 
periódicos ou em 
livros 

a) apresentar cópia do trabalho publicado com a respectiva 
indexação; 
b) pontuação de trinta horas por artigo publicado em 
periódico  publicado em Qualis de estratos superiores de A1 
a B1 e 15 horas por artigo em periódico com Qualis de B2 para 
baixo. 

Até 
horas 

10 Publicação de 
trabalhos em anais 
de eventos 

a) apresentar cópia do trabalho publicado com a respectiva 
indexação; 
b) pontuação de duas horas por resumo e cinco horas por 
artigo completo. 

Até 
horas 

10 Avaliação de projeto 
de pesquisa 

a) apresentar atestado comprobatório (uma hora por trabalho 
avaliado). 

Até 
horas 

10 Publicação de livro a) apresentar cópia do trabalho publicado com a respectiva 
indexação; 
b) pontuação de 10 horas por livro publicado. 

Até 
horas 

10 Coordenação de 
projeto de pesquisa 

a) apresentar atestado comprobatório com carga horária (até 
10 horas por semestre). 

Até 
horas 

10 Participação em 
banca de TCC de 
graduação ou 
especialização 

a) apresentar docuemnto comprobatório 
b) pontuação de 03 horas por banca 

Até 
10 
horas 

 Participação em 
grupo de pesquisa 
do orientador ou 
professor do 
PPGELS, ou grupo 
externo 

a) apresentar espelho do grupo ou declaração assinada pelo 
líder do grupo (grupo do PPGELS cinco horas por 
semestre no grupo de pesquisa, grupo externo ao 
PPGELS duas horas por semestre) 

Até 
10 

 Produção de produto 
ou processo 

a) apresentar produto ou processo que não seja o da 
dissertação com declaração de validação por pares ou 



horas educacional publicado em revista ou evento (até 10 horas por produto) 

 
As Atividades Complementares são validadas pela secretaria e coordenação do PPGELS. É 
competência do   Conselho do curso, ou comissão designada pelo coordenador do programa, analisar 
outras atividades para serem aceitas ou não em cada uma das categorias, assim como definir a carga 
horária a ser considerada para cada atividade. 
 
Os certificados apresentados devem seguir a portaria do Conselho de Educação, somente podendo 
ser validadas as atividades desenvolvidas após a matrícula no PPGELS. 
 
A mestranda ou mestrando pode apresentar seus certificados até 03 meses antes da defesa da 
dissertação e produto. 
 
A seguir apresentamos os anexos com os quadros referentes às três modalidades para validação de 
ACC. 
 
O aluno deve entregar o relatório de ACC contendo o quadro preenchido e os certificados na ordem 
que aparece nas planilhas, podendo paginar os certificados, todo o relatório deve ser enviado em um 
único arquivo na extensão pdf, com o nome e o número de matricula como nome do arquivo. Exemplo: 
FULANO DE TAL, 2929202, ACC.pdf 
 
Os documentos devem ser enviados para o email ppgels@uneb.br . 
 

 
 

Caetité, 05 de julho de 2021. 
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ANEXO I 

 
ENSINO - PLANILHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

Nome do Aluno: Matrícula.: 

Celular:  Email: Data: 
 

Data Título ou descrição da atividade Orientação de 
trabalhos de 
conclusão de 

curso de 
graduação ou 

de 
especialização 

Ensino na 
Graduação 

Outros 

CH CH CH 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Carga horária    

 
 

Assinatura do Aluno:_________________________________________ 
 
 
Carga horária validada:_______________________________________ 
 
 
Assinatura do(a) avaliador(a):__________________________________



ANEXO II 

 
EXTENSÃO - PLANILHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

Nome do Aluno: Matrícula.: 

Celular:  Email: Data: 
 

Data Título ou descrição 

da atividade 

Particip
ação 
em 

eventos 

Participaçã
o em 
cursos de 
extensão 

Particip
ação, 
como 

ministra
nte em 
cursos 

de 
extensã

o 

Apresentaç
ão de 

trabalho 
em eventos 

Organiza
ção de 

publicaçã
o (livros e 

anais) 

Atuação 
em 

trabalho
s sociais 

Representa
ção 

discente no 
conselho 

do 
Programa 

Avaliaçã
o de 

trabalho
s de 

extensã
o 

Particip
ação em 
projetos 

de 
extensã

o 

Coorden
ação de 
projeto 

de 
extensã

o 

Intercâ
mbio 

interinsti
tucional 

de 
estudos 

Palestra 
ministra

da 

CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Carga horária             

 
 

Assinatura do Aluno:_________________________________________ 
 
 
Carga horária validada:_______________________________________ 
 
 
Assinatura do(a) avaliador(a):__________________________________



ANEXO III 

 
PESQUISA - PLANILHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

Nome do Aluno: Matrícula.: 

Celular:  Email: Data: 
 

Data Título ou 
descrição da 

atividade 

Participação        
em 

seminários
 de 
pesquisa, 
ofertados 

pelos 
orientadores 

Participação
 
em 

pesquisas
 como 

voluntário 

Publicação
 
de 
artigos
 
em 
periódicos

 ou
 em 
livros 

Publicação
 de 
trabalhos 

em anais de 
eventos 

Avaliação de 
projeto 
de pesquisa 

Publicaçã
o de livro 

Coordenaç
ão de 
projeto de 
pesquisa 

Participaçã
o em banca 
de TCC de 
graduação 

ou 
especializa

ção 

Outros 

CH CH CH CH CH CH CH  CH 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Carga horária          

 
 

Assinatura do Aluno:_________________________________________ 
 
 
Carga horária validada:_______________________________________ 
 
 
Assinatura do(a) avaliador(a):_______________________________



 


