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RESOLUÇÃO Nº 077/2018 

ALTERA o Projeto Pedagógico de Curso – 
PPC – do Curso IT01, Sistemas de 
Informação, bacharelado, turno noturno, 
versão 2007/2, vinculado ao Instituto de 
Ciências Exatas e Tecnologia (ICET). 

O PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO e PRESIDENTE DA 
CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA 
E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições estatutárias, e;  

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES Nº 5/2016, de 16 de novembro de 

2016, que Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

na área da Computação, abrangendo os cursos de bacharelado em Ciência da 

Computação, em Sistemas de Informação, em Engenharia de Computação, em 

Engenharia de Software e de licenciatura em Computação, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 013/90-CONSEP, de 18 de dezembro de 

1990, que Estabelece Normas para a Elaboração e Reformulação de Currículos; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 003/2010, de 9 de março de 2010, que 

Regulamenta o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Sistemas de 

Informação, bacharelado, turno noturno, versão 2007/2; 

CONSIDERANDO as Atas das reuniões do Núcleo Docente Estruturante, 

realizada em 15/03/2018 e do Colegiado do curso, realizada em 23/04/2018, 

constante nos autos do processo; 

CONSIDERANDO a análise constante da Informação nº 092/2018 

DAE/PROEG. 

RESOLVE: 

Art. 1º – ALTERAR o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Sistemas de Informação, bacharelado, turno noturno, versão 2007/2, vinculado ao 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET). 
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Art. 2o – ALTERAR as Atividades Complementares, de 200 (duzentas) horas, 

para 100 (cem) horas, que serão realizadas no decorrer do curso, envolvendo 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Art. 3o – ALTERAR, para a integralização curricular do Curso, a carga horária 

total, de 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta) horas-aula para 3.550 (três mil 

quinhentos e cinquenta) horas-aula, mantendo o total de 204 (duzentos e quatro) 

créditos, em no mínimo 10 (dez) e, no máximo 16 (dezesseis) períodos letivos. 

Art. 4° – As normas regulamentares das Atividades Complementares do Curso 

de Graduação em Sistemas de Informação, envolvendo Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais, estão estabelecidas no Anexo desta Resolução. 

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 
PLENÁRIO ABRAHAM MOYSÉS COHEN, em Manaus, 14 de agosto de 

2018. 
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ANEXO: Regulamentação e Normatização das Atividades Acadêmico-Científico-
Culturais (AACC). 

  
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

 

 As atividades acadêmico-científico-culturais (AACC) são todas aquelas realizadas pelos 
discentes fora da sala de aula e envolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. As AACC do 
curso de Bacharel em Sistemas de Informação da UFAM são regulamentadas pela Resolução nº. 
018/2007 – CEG/CONSEPE, de 01 de agosto de 2007. 

 As AACC deverão contemplar um total de 100 horas e podem ser realizadas desde o primeiro 
semestre do curso de Bacharel em Sistemas de Informação. Todas as atividades complementares 
deverão ser relacionadas à área do curso. 

 O prazo para o discente solicitar o cômputo dos créditos da atividade complementar para a 
coordenação de curso será de até 180 dias após a emissão do documento comprobatório expedido 
pelo órgão competente em formulário específico disponível na coordenação do curso, anexando cópia 
do documento comprobatório da atividade realizada. 

 Os documentos comprobatórios obtidos eletronicamente devem conter código de autenticidade 
(válido) para conferência da comissão de avaliação da AACC. Os demais documentos deverão ser 
autenticados por um servidor no ato da entrega, onde o discente deverá apresentar, junto com a cópia, 
o documento original. 

 Cabe à coordenação de curso encaminhar as solicitações de aproveitamento de AACC para a 

comissão de avaliação, designada pelo colegiado de curso composta por até 4 (quatro) professores do 

curso, que analisará a documentação e atribuirá carga horária conforme documento comprobatório e 

respeitando a “Carga Horária Máxima” de cada atividade estabelecida na tabela abaixo. No caso do 

documento comprobatório não especificar a carga horária da atividade, deverá ser computada a carga 

horária mínima estabelecida conforme definido no campo “Carga Horária Mínima” da tabela abaixo. 

 A Comissão de Avaliação de AACC após avaliação dos documentos encaminhará para a 

coordenação do curso os formulários preenchidos contendo a carga horária atribuída para cada 

atividade. É de responsabilidade da coordenação de curso submeter para apreciação do Colegiado de 

Sistemas de Informação os documentos avaliados pela comissão. O colegiado apreciará e aprovará 

ou não o parecer do avaliador da comissão. Por fim, a coordenação de curso encaminhará a carga 

horária aprovada de cada modalidade para a Coordenação Acadêmica a fim de ser registrada no 

histórico do discente.  

  

MODALIDADE: ENSINO 

Atividade 
Carga 

Horária 
Mínima 

Carga 
Horária 
Máxima 

Aproveitamento 
Máximo 

Documento 
Comprobatório 

Ministrante de 
curso/minicurso/treinamento 

6 20 50 
Certificado e/ou 

Declaração 

Palestrante em congressos, 
seminários, simpósios, conferências, 
fóruns e outros similares 

4 10 30 
Certificado e/ou 

Declaração 

Debatedor/Mediador em mesa 
redonda 

6 15 30 
Certificado e/ou 

Declaração 
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Atividade de monitoria desenvolvida 
em relação às disciplinas oferecidas 
na área e conhecimento 

60 60 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

Participação em Programa Especial de 
Treinamento (PET) 

60 60 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

Carga horária optativa excedente 
(carga horária total da disciplina) 

30 60 60 Histórico 

Estágios não obrigatórios, vinculados 
ao Ensino de Graduação e à matriz 
curricular do curso em que o aluno se 
encontra matriculado (carga horária 
obrigatória especificada no contrato) 

30 60 60 Contrato 

Participação em projetos de pesquisa 
aprovados e concluídos com bolsas do 
PIBID 

60 60 60 Certificado 

Participação em projetos de pesquisa 
aprovados e concluídos na forma de 
voluntário/apoio técnico do PIBID 

60 60 60 Certificado 

Discente de curso Técnico de Nível 
Médio na área de concentração do 
curso 

60 60 60 
Certificado e 

Histórico 

 

MODALIDADE: PESQUISA 

Atividade 
Carga 

Horária 
Mínima 

Carga 
Horária 
Máxima 

Aproveitamento 
Máximo 

Documento 
Comprobatório 

Participação em projetos de pesquisa 
aprovados e concluídos com bolsas 
do PIBIC/PIBIT 

60 60 60 Certificado 

Participação em projetos de pesquisa 
aprovados e concluídos na forma de 
voluntário/apoio técnico do 
PIBIC/PIBIT 

60 60 60 Certificado 

Participação em projetos de pesquisa 
aprovados em outros programas 

60 60 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

Autor de artigo científico completo 
publicado em periódico com 
comissão editorial 

30 30 60 

Página do artigo 
que conste a 
referência do 

periódico 

Coautor de artigo científico completo 
publicado em periódico com 
comissão editorial 

20 20 40 

Página do artigo 
que conste a 
referência do 

periódico 

Autor de artigo científico completo 
publicado em a n a i s  d e  e v e n t o s  
com comissão editorial/científica 

20 20 40 
Certificado e/ou 

Declaração 

Coautor de artigo científico completo 
publicado em a n a i s  d e  e v e n t o s  
com comissão editorial/científica 

10 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

Autor de resum o  expandido (artigo 
resumido) publicado em a n a i s  d e  
e v e n t o s  com comissão 
editorial/científica 

15 15 30 
Certificado e/ou 

Declaração 
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Coautor de resum o  expandido 
(artigo resumido) publicado em 
a n a i s  d e  e v e n t o s  com comissão 
editorial/científica 

7 7 14 
Certificado e/ou 

Declaração 

Autor de resum o  científico 
publicado em a n a i s  d e  e v e n t o s  
com comissão editorial/científica 

10 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

Coautor de resum o  científico 
publicado em anais de e v e n t o s  
com comissão editorial/científica 

5 5 10 
Certificado e/ou 

Declaração 

 

MODALIDADE: PESQUISA (Continuação) 

Atividade 
Carga 

Horária 
Mínima 

Carga 
Horária 
Máxima 

Aproveitamento 
Máximo 

Documento 
Comprobatório 

Autor de livros com ISBN 60 60 60 
Capa e Ficha 
Catalográfica 

Organizador de livros com ISBN 30 30 30 
Capa e Ficha 
Catalográfica 

Autor de capítulo de livro com ISBN 20 20 40 
Capa, Ficha 

Catalográfica e 
Sumário 

Premiação em trabalho acadêmico 10 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

Apresentação, como autor, de artigo 
científico com comissão 
editorial/científica em eventos de 
âmbitos regionais e nacionais  

10 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

Apresentação, como autor, de artigo 
científico com comissão 
editorial/científica em eventos de 
âmbitos internacionais 

20 20 40 
Certificado e/ou 

Declaração 

Apresentação, como autor, de pôster ou 
painel em eventos científicos com 
comissão editorial/científica de âmbitos 
regionais e nacionais 

5 5 10 
Certificado e/ou 

Declaração 

Apresentação, como autor, de pôster ou 
painel em eventos científicos com 
comissão editorial/científica de âmbitos 
internacionais 

10 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

 
 
 



Poder Executivo 
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Amazonas 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Câmara de Ensino de Graduação 

 

RESOLUÇÃO Nº 077/2018 - CEG/CONSEPE, de 14/08/2018  – Página  6 

 

 

MODALIDADE: EXTENSÃO 

Atividade 
Carga 

Horária 
Mínima 

Carga 
Horária 
Máxima 

Aproveitamento 
Máximo 

Documento 
Comprobatório 

Participação em eventos científicos 
(congressos, seminários, simpósios, 
conferências, palestras, fóruns, 
workshops, etc.) 

10 20 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

Participação em 
curso/minicurso/treinamento 
(presencial ou on-line) 

4 20 40 
Certificado e/ou 

Declaração 

Participação como membro de 
comissão organizadora de eventos 
científicos 

10 30 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

Participação em projetos de assessoria 
e/ou consultoria com anotação de 
responsabilidade técnica  

10 30 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

Participação no PACE 30 30 60 Certificado 

Participação no PIBEX 60 60 60 Certificado 

Participação em outros projetos de 
extensão aprovados em outros 
programas 

30 30 60 
Certificado e/ou 

Declaração 

Representação discente comprovada 
no Colegiado de Cursos ou Conselhos 
Superiores (por mês) 

2 2 24 Declaração 

Participação, como atleta, nos jogos 
universitários da UFAM 

5 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

Participação em 
Maratonas/Torneios/Olimpíadas na 
área de concentração do curso 

5 10 20 
Certificado e/ou 

Declaração 

Visita técnica às organizações não 
associada a uma disciplina 

2 5 20 Declaração 

 


