
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE TECNOLOGIA 
COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 03/2013-CETEL 

 
Regulamenta as Atividades 
Complementares do Curso de 
Engenharia de 
Telecomunicações da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

 
 

O Colegiado do Curso de Engenharia de Telecomunicações da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, e de acordo com 
deliberação tomada em sua reunião do dia 05 de novembro de 2013,  
 

RESOLVE: 
 
Regulamentar as Atividades Complementares do Curso de Engenharia de 
Telecomunicações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
 
Art. 1 – As atividades complementares do Curso de Engenharia de Telecomunicações 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte são obrigatórias para conclusão do 
Curso e passam a ser regulamentadas por esta Resolução. 
 
§1º. As atividades complementares constituem um conjunto de estratégias didático-
pedagógicas que permitem, no âmbito do currículo, a articulação entre teoria e prática 
e a complementação dos saberes e habilidades necessários, a serem desenvolvidos 
durante o período de formação do estudante. 
 
§2º. As atividades complementares serão escolhidas livremente pelo aluno dentre as 
atividades definidas nesta resolução, as quais se destinam a enriquecer a formação do 
aluno e possibilitam o reconhecimento de habilidades, conhecimentos e competências 
adquiridas na UFRN ou fora dela. Nenhuma das atividades complementares é 
obrigatória individualmente. 
 
§3º. O aluno poderá compor sua carga horária obrigatória através da combinação de 
um ou mais dos diversos tipos de atividades complementares. Somente poderão ser 
computadas as atividades realizadas pelo aluno após o seu ingresso no curso de 
Engenharia de Telecomunicações da UFRN, sendo possível o aproveitamento de 
atividades realizadas durante o Bacharelado em Ciências e Tecnologia ou em outro 
curso, caso não tenha sido aproveitadas nestes cursos. 
 
Art. 2 – São consideradas Atividades Complementares do Curso de Engenharia de 
Telecomunicações as atividades especificadas na Tabela I. 



 

Tabela I – Atividades Complementares do Curso de Engenharia de Telecomunicações. 

Atividade  
Horas por 
atividade 

Máx. por 
período 

Máx. 
total 

Apoio Técnico 30(a) 30 120 

Monitoria 45(a) 45 180 

Extensão CH(b)/2 (≤45, ≥2) 45 180 

Iniciação Científica ou Tecnológica 60(a) 60 240 

Estágio não obrigatório 60(c) 60 240 

Resumo em congresso de Iniciação 
Científica 

10 20 30 

Artigo em anais de congresso científico 
nacional 

15 30 45 

Artigo em anais de congresso científico 
internacional 

20 40 60 

Artigo publicado em revista científica nacional 
ou patente nacional 

45 90 135 

Artigo publicado em revista científica 
internacional ou patente internacional 

60 120 180 

Comparecimento a palestra ou evento 
científico  

CH(b)/2 (≤10, ≥1) 20 30 

Ministrante de palestra ou curso em evento 
da área 

2*CH(b) (≤20, ≥2) 20 30 

Participação, como representante discente 
eleito, em reunião de órgãos colegiados da 
UFRN 

2 10 30 

Participação em competições científicas ou 
esportivas nacionais ou regionais como 
representante da UFRN 

10 10 30 

(a) A atividade deve ser desempenhada em no mínimo 03 (três) meses, dentro de um mesmo período 
letivo.  
(b) CH: Carga Horária oficial da atividade.  
(c) A atividade deve ser desempenhada em no mínimo 06 (seis) meses. Caso o estágio dure mais de 6 
(seis) meses, será permitida a contagem de mais 60h a cada semestre adicional. 

 
Art. 3 – As Atividades Complementares podem ter carga horária individual e/ou 
semestral, conforme sua natureza, devendo ser realizadas ao longo do Curso. Todo 
discente do curso de Engenharia de Telecomunicações deve obrigatoriamente 
integralizar um mínimo de 60 (sessenta) horas de atividades complementares. Há 
também um limite máximo por tipo de atividade, tanto globalmente quanto por período 
letivo, de acordo com a Tabela I. 
 
Art. 4 – O registro das atividades complementares realizadas pelos alunos deve ser 

efetuado mediante a apresentação de documento hábil (formulário para requerimento 

de cadastro de atividades complementares – Anexo II) junto à Coordenação do Curso, 

conforme especificado no Anexo I desta Resolução.  

 
§ 1º. O registro das atividades complementares requeridas pelos alunos só será 
efetivado após a análise, homologação e a respectiva validação pela Coordenação do 
Curso. 
 
§ 2º. Para fins de inclusão no Histórico Escolar do aluno, a Coordenação do Curso 
realizará o registro das atividades complementares somente após a integralização das 
60h mínimas exigidas para a conclusão do curso. 
 



 

Art. 5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso e, em última 
instância, pelo Colegiado do Curso. 
 
Art. 6 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de 
Curso, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
 

Natal, 05 de novembro de 2013. 
 
 
 
 

Vicente Angelo de Sousa Junior 
Coordenador do Curso de Engenharia de Telecomunicações 

  



 

ANEXO I 

 

Atividade Complementar Documento de Certificação 

Apoio técnico Certificado ou declaração 
emitida pela PROAD (ou similar) 

Monitoria Certificado ou declaração 
emitida pela PROGRAD (ou 
similar) 

Extensão Certificado ou declaração emitida pela 
PROEX (ou similar) 

Iniciação científica ou Tecnológica Certificado ou declaração 
emitida pela PROPESQ (ou 
similar) 

Estagio não obrigatório Declaração assinada pelo 
orientador do estágio não 
obrigatório. 

Resumo em congresso de Iniciação 
Científica 

Fotocópia do resumo publicado 

Artigo em anais de congresso científico 
nacional 

Fotocópia do artigo publicado 

Artigo em anais de congresso científico 

internacional 

Fotocópia do artigo publicado 

Artigo publicado em revista científica 
nacional ou patente nacional 

Fotocópia do artigo publicado ou 
comprovante de registro de 
patente 

Artigo publicado em revista científica 
internacional ou patente internacional 

Fotocópia do artigo publicado ou 
comprovante de registro de 
patente 

Comparecimento a palestra ou evento 
científico 

Certificado emitido pelo órgão 
competente responsável pelo evento 
(ou similar) 

Ministrante de palestra ou curso em evento 
da área 

Certificado emitido pelo órgão 
competente responsável pelo evento 

Participação, como representante discente 
eleito, em reunião de órgãos colegiados da 
UFRN 

Declaração de participação do referido 
órgão colegiado (ou similar) 

Participação em competições científicas ou 
esportivas nacionais ou regionais como 
representante da UFRN 

Certificado emitido pelo órgão 
competente responsável pelo evento 
(ou similar) 

 
 
 


