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Portaria nº 001/09-CENS

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE ENSINO DO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que deliberou a Câmara de Ensino
em reunião realizada dia 24 de setembro de 2009 e considerando o que consta no processo nº
23129.002535/2009-11,

RESOLVE:

Art. 1º. Normatizar a realização das atividades a serem consideradas como acadêmicocientífico-culturais no âmbito dos cursos de Licenciatura da UFRR.

Art. 2º. Para os efeitos dessa portaria, são consideradas Atividades acadêmico-científicoculturais, atividades complementares que possibilitem o reconhecimento, por avaliação, de
habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipótese
em que o aluno ampliará o seu currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internos
ou externos ao curso, não se confundindo com estágio curricular supervisionado.
§ 1º - As atividades acadêmico-científico-culturais visam estimular a prática de estudos
independentes,

transversais,

opcionais,

de

interdisciplinaridade,

de

permanente

e

contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo do
trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas
peculiaridades regionais e culturais e com ações de extensão junto à comunidade.

§ 2º - As atividades acadêmico-científico-culturais podem incluir projetos de pesquisa,
monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários,
simpósios, congressos, conferências, além de disciplinas oferecidas por outras instituições de
ensino, ainda que esses conteúdos não estejam previstos no currículo pleno da UFRR.

§ 3º - As atividades acadêmico-científico –culturais têm como princípio fundamental a
indissociabilidade ensino-pesquisa- extensão, sendo recomendável que o aluno desenvolva,
nessa carga horária, ações de natureza diferenciada, contemplando ações extensionistas, de
ensino e de pesquisa.

§ 4º - Não poderão ser consideradas como atividade acadêmico-científico-culturais as horas
destinadas à elaboração de Monografia ou Trabalho de Conclusão de Curso.

§ 5º - Não poderão ser consideradas como atividade acadêmico-científico-culturais,
disciplinas optativas ou eletivas cursadas no âmbito da UFRR.

Art. 3º. Os projetos pedagógicos de curso devem contemplar a inclusão de Componente
Curricular, com código específico para as atividades acadêmico-científico-culturais.

Art 4º. A matrícula do aluno no componente curricular correspondente às atividades
acadêmico- científico-culturais só poderá ser feita após a integralização de pelo menos 70 %
da carga horária referente às disciplinas obrigatórias do curso.
§ 1º – Serão considerados atividades válidas as que forem realizadas a partir da data do
ingresso do aluno no respectivo curso.

§ 2º - O aluno que, no processo avaliatório das Atividades acadêmico-científico culturais não
alcançar a carga horária mínima prevista de 200 horas de atividade, deverá complementa-las
no período subseqüente.

§ 3º - A carga horária das atividades acadêmico-científico-culturais é obrigatória à
integralização curricular dos cursos de licenciatura, devendo constituir componente curricular
explicitado em todos os Projetos Pedagógicos de Curso de Licenciatura.

Art 5º. A verificação e validação das atividades realizadas no âmbito de cada curso poderá
ser feita pelo Coordenador do Curso, Coordenador de Estágios ou Comissão de Docentes do
Curso, especificamente designada para este fim a critério do colegiado de curso.

§ Único – Cabe ao Coordenador de Curso em primeira instância e ao Diretor da Unidade
Didática em instância recursiva, zelar pelo cumprimento dos encaminhamentos referentes a
estes processos junto ao DERCA.

Art. 6º. Os cursos de licenciatura da UFRR terão o prazo de 01 (um) ano para adequarem
seus projetos pedagógicos às normas estabelecidas nessa Resolução.
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