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RESO
OLUÇÃO N° 1/2012, DO COLEGIADO
C
O DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM E
ESTATÍSTICA
A

R
Regulamenta o Roteiro para distriibuição de carga
hoorária das Atividades
A
complementaares dos disccentes
doo curso de graduação
g
em
m Estatísticaa da Universsidade
Feederal de Ub
berlândia.
O CO
OLEGIADO DO CURSO
O DE GRAD
DUAÇÃO EM
M ESTATÍST
TICA DA UN
NIVERSIDA
ADE
FEDE
ERAL DE UBERLANDI
U
IA, no uso dda sua compeetência,
CON
NSIDERAND
DO a necesssidade de unificação das inform
mações sobbre as ativiidades
compplementares desenvolvida
d
as pelos disc entes, em co
onformidade com o projetto pedagógicco,
R E S O L V E:
Art. 11° Instituir o Roteiro paraa distribuiçãoo da carga ho
orária das Attividades Coomplementarees dos
Disceentes do Curso de Graduaação em Estaatística da Universidade
U
Federal de U
Uberlândia – UFU,
confoorme anexo desta
d
resoluçção.
Art. 2° Os Disccentes do cu
urso de gradduação em Estatística
E
da
d UFU devverão inform
mar as
atividdades desenvvolvidas, meediante preeenchimento obrigatório,
o
até 30 diass transcorrid
dos do
inícioo de cada sem
mestre em cu
urso, do Relaatório de Ativ
vidades complementares (REAC), baaseado
no annexo desta Reesolução.
Art. 33° O REAC será a base de
d dados utillizada na avaaliação disceente para finss de integraliização
da caarga horária curricular.
c
Art. 44° Os casos omissos
o
serãão decididos ppelo Colegiaado do Curso
o de Graduaçção em Estatíística.
Art. 55° Esta Resolução entra em
e vigor nessta data.

Uberllândia, 23 dee outubro de 2012.

______________
_____
ROGERIIO DE MELO
O COSTA PINTO
Presidente
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AN
NEXO DA RESOLUÇ
R
ÇÃO N° 1/22012 do Collegiado do Curso de G
Graduação em
Estatística
a

Tabelaa de distribu
uição de carrga horária de
d atividadees complem
mentares
Descrrição

Máxim
mo
horaas

I - Parrticipação em
m Projetos
Especciais de Ensinno

60

II - Paarticipação em
e projetos e/ou
e
atividades de pesqquisa

1200

III - PParticipação em Projetos de
Extennsão

40

IV – PParticipação em Projetoss de
Empreesas Junioress

60

V - Paarticipação em
e Eventos
Cientíífico-Culturaais e Artístico
os

1000

VI - PParticipação em Grupos de
d
Estudo Temáticos sob orientaçção
docennte

60

VII - Visitas Orieentadas
40
VIII - Monitoria
60
IX - R
Representaçãão Estudantill

20

Serão
contabiliizados
pprojetos
com
apresen
ntação de ceertificado ouu declaraçãão do
órgão competente
c
, constandoo o numerro de
horas dee dedicação
o.
Serão
contabiliizados
pprojetos
com
apresen
ntação de ceertificado ouu declaraçãão do
órgão competente
c
, constandoo o numerro de
horas dee dedicação
o.
Serão
contabiliizados
pprojetos
com
apresen
ntação de ceertificado ouu declaraçãão do
órgão competente
c
, constandoo o numerro de
horas dee dedicação
o.
Serão contabilizzadas as participaações
compro
ovadas por certificadoo emitido pelo
professo
or orientado
or.
Será co
ontabilizado um total dee 10 (dez) horas
h
por eveento acresccido do nuumero de horas
h
dedicad
das a miniccursos, com
mprovados pelo
certificaado de partticipação nno evento e nos
minicurrsos. Certifficados de m
minicursos sem
descriçãão de caarga horáriia devem ser
complem
mentados com um
ma cópia da
program
mação do ev
vento.
Serão contabilizzadas as participaações
compro
ovadas por certificadoo emitido pelo
professo
or orientado
or.
Serão contabilizzadas as participaações
compro
ovadas por declaraçãoo emitida pelo
professo
or responsável pela vissita.
Serão
contabiliizados
pprojetos
com
ntação de ceertificado ouu declaraçãão do
apresen
órgão competente
c
, constandoo o numerro de
horas dee dedicação
o.
Serão contabilizadas as representaações
compro
ovadas pela portaria de nomeação.
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X-D
Disciplinas Faacultativas
1200
XI - A
Atividades Acadêmicas
A
à
Distânncia

60

XII - Participaçãoo em Concursos
30

XIII - Participaçãão em Projetoo de
Estágiio

1200

XIV - Participaçãão em Eventoos
Esporrtivos

20

Serão contabilizad
c
das disciplinnas previam
mente
autorizaadas pelo colegiado do curso
o de
Estatística, comp
provadas ppor meio do
histórico escolar do
o aluno.
Serão contabilizzadas as participaações
compro
ovadas por certificadoo emitido pelo
órgão competente.
Serão contabilizados 10 (ddez) horas por
concursso, compro
ovados por certificado
o de
particip
pação. Nestee Item incluui-se o ENA
ADE
(Examee Nacionaal de deesempenho de
Estudan
nte).
Serão
contabilizados
estágios
em
conform
midade com
m as normass de Estágiio do
colegiad
do do cu
urso de graduação em
Estatística da UFU,
U
com
mprovados por
do pelo ccoordenadorr de
certificaado emitid
estágioss.
Será co
ontabilizado um total dee 10 (dez) horas
h
por eveento, comprrovado peloo certificad
do de
particip
pação.

