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Dispõe sobre Regulamentação das atividades complementares

geradoras de crédito do Curso de Graduação em Odontologia da

Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas

Gerais (FO UFMG).

o COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACULDADE DE

0f10NTOLC?GIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, no uso de suas

atr ruições que lhe confere o Estatuto da UFMG no Capítulo 11, Artigo 54, Inciso 111,

COI siderando a proposta curricular aprovada pelo Plenário do Colegiado do Curso de

Gr. duação em Odontologia da UFMG em 19/02/2013, e baseado no disposto na

Re olução Complementar No. 01/98 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da

UF,IlG e seu anexo, de 10/12/1998, na Lei de Estágios para Estudantes (11.788/2008),
na ~esolução CEPE/ UFMG W 02/2009 sobre Estágios e na mudança Curricular do

CL' so de Graduação em Odontologia, versão 2013/2Q, que versam sobre a matéria,

Rf ;OLVE:

Cvpítulo I

Das Normas

Artigo r Estabelecer normas para a integralização de créditos na matriz c.urricular do

C rso de Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Minas GErais em

rc ação às atividad'es complementares geradoras de crédito, no âmbito de ensino,

r -squisa, extensão e administração acadêmica.

P; rágrafo Único As atividades compl~mentares geradóras de crédito são atividades

acadêmicas realizadas pelos estudantes do Curso de Gra9uação em Odontologia da

·UFMG pará enriquecimento curricular e integralização de créditos no curso, enquanto

estiverem matriculados e frequentes no mesmo.



Artigo 2° São consideradas como atividades complementares geradoras de crédito do

curso de Odontologia da UFMG:

a) atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e administração acadêmica,

b) estágios institucionalizados,

c) participação em eventos, discussões temáticas, congressos de sociedades

científicas e de classe profissional, seminários, cursos de curta duração,

d) proficiência em língua estrangeira,

e) atividades de ensino à distância,

f) produção intelectual nas suas diversas formas,

g) representação estudantil em órgãos universitários da UFMG,

h) disciplinas cursadas e atividades desenvolvidas em programas de mobilidade

acadêmica nacional e internacional,

i) disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior reconhecidas pelo

Conselho Nacional de Educação.

Artigo 3° Para serem reconhecidas como atividades complementares geradoras de

créditos, as atividades deverão ser registra das nas instâncias competentes de acordo

com sua natureza.

O reconhecimento das atividades complementares geradoras de crédito deverá

ser solicitado pelo estudante ao Colegiado de Graduação do Curso de Odontologia em

formulário próprio disponível na página eletrônica da Faculdade de Odontologia da

UFMG, juntamente com a respectiva documentação exigida.

Capítulo 11

Das atividades geradoras de crédito

Seção 1- Das Atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração acadêmica.

Artigo 4° As atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração acadêmica

podem ser consideradas como atividades complementares geradoras de créditos,

independente da vinculação do estudante (bolsista ou voluntário), desde que

registradas e avaliadas pelas instâncias competentes. .

§1 ° - As atividades de ensino, pesquisa, extensão ou administração acadêmica com.
duração de um semestre letivo integralizarão quatro créditos e aquelas com duração

de dois semestres letivos consecutivos, oito créditos.

§2° - Atividades de extensão com assistência odontológica a pacientes com carga

horária superior a 60 horas com duração de um semestre integralizarão créditos por



semestre, de acordo com a carga horária desenvolvida, sendo 15 horas equivalentes a

um crédito e 120 horas, 8 créditos o máximo a ser computado. O limite de semestres

para a integralização de créditos para a mesma atividade se restringe a dois semestres.

§3° - Atividades de ensino, pesquisa e extensão, com duração superior a dois

semestres letivos, poderão ser consideradas como nova atividade geradora

complementar de crédito, desde que haja alteração no plano de trabalho do

estudante.

§4° - Para artigo científico aceito para publicação ou capítulo de livro publicado,

decorrentes das atividades de ensino, pesquisa e extensão, serão computados três

créditos.

Seção 11- Da participação em eventos

Artigo 5° Os acadêmicos que participarem de atividades de discussões temáticas,

congressos de sociedades científicas e de classe profissional, fórum, seminários, cursos

e eventos, como ouvintes, apresentadores de painéis, palestrantes ministradores,

poderão solicitar a flexibilização de suas atividades para cômputo de créditos na matriz

de integralização curricular.

§ 1°_ O estudante poderá reconhecer como atividade complementar geradora de

crédito a participação em evento como ouvinte ou participante ativo. Entenda-se

como participante ativo a participação na organização e/ou apresentação de trabalho

científico com/ou sem publicação em anais de evento.

§2°- A participação em eventos como ouvinte integralizará um crédito por evento, com

limite de oito créditos para essa modalidade ao longo do curso de graduação.

§3Q

- A atuação em eventos como participante ativo (organização e apresentação de

trabalho) integralizará dois créditos por evento, com limite de 16 créditos para essa

modalidade ao longo do curso de graduação.

Seção 111- Dos Estágios

Artigo 6° Estágio Profissional Complementar, entendida como ato educativo

supervisionado, desenvolvido em ambiente de trabalho e que não esteja previsto na

matriz curricular do curso de Odontologia da UFMG poderá ser considerada atividade

complementar geradora de crédito, quando aprovada pelo Colegiado de Graduação e

de acordo com a legislação sobre estágios para estudantes do ensino superior.

§1°_ Para o reconhecimento dessa atividade será necessária a apresentação de

relatório elaborado pela instituição onde foi desenvolvida, no qual conste o

rendimento do estudante, a carga horária semanal e a duração do estágio, além de

relatório elaborado pelo estudante contendo a justificativa, as atividades

desenvolvidas e a auto avaliação.
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C9@:-O QfJoor(j.,eB" §2°- O Estágio Profissional Complementar deverá ter carga horária semanal mínima de

04 horas, duração mínima de 1 mês e integralizará 1 crédito para cada mês completo

de estágio.

§3°- O aluno poderá computar mais de um estágio em instituições diferentes

Seção IV- Das Atividades Acadêmicas Complementares

Artigo r Disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior reconhecidas

pelo Conselho Nacional de Educação, desde que ainda não tenham sido convalidadas

como créditos obrigatórios ou optativos, e consideradas pelo Colegiado de Graduação

do Curso de Odontologia como relevantes à formação do cirurgião-dentista poderão

ser reconhecidas como atividades complementares geradoras de crédito.

§ 1°-Disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior deverão ter carga

horária mínima de 15 horas, situação em que integralizará um crédito; sendo máximo

1- O horas, 8 créditos por disciplina.

Artigo 8° Disciplinas cursadas e atividades desenvolvidas em programas de mobilidade

acadêmica nacional e internacional poderão ser reconhecidas como atividades

complementares geradoras de crédito.

§ 1°-Disciplinas cursadas em programas de mobilidade acadêmica deverão ter carga

horária mínima de 30 horas, situação em que integralizará dois créditos; sendo

máximo 120 horas, 8 créditos por disciplina.

Artigo 9° Proficiência em língua estrangeira poderá ser reconhecida como atividade

complementar geradora de crédito, mediante apresentação de certificado com

aprovação emitido por instituição reconhecida pela Diretoria de Relações

Internacionais da UFMG. Poderão ser apresentados certificados de proficiência para

mais de uma língua estrangeira com integralização de três créditos para cada.

Artigo 10° Atividades de ensino à distância (EAD) poderão ser reconhecidas como

atividade complementar geradora de crédito, desde que a instituição de ensino a

distância seja reconhecida pelo Ministério da Educação.

§ 1°- A atividade de ensino à distância deverá ter carga horária mínima de 30 horas,

situação em que integralizará dois créditos; atividade à distância com carga horária

igualou superior a 45 horas integralizará três créditos.

Artigo 11° A participação comprovada junto a entidades de representação estudantil,

em suas finalidades representativas, culturais, científicas, pelo período mínimo de dois

semestres letivos, será reconhecida co.mo atividade complementar geradora de

crédito.

§1°_ Serão integralizados 3 créditos pelo período de dois semestres para a

representação em Diretórios e Centros Acadêmicos, reconhecidas segundo o artigo 96

do Regimento Geral da Universidade Federal de Minas Gerais, totalizando no máximo

oito créditos para essa modalidade.



§r- Serão integralizados dois créditos, por mandato de 1 ano, para representação

estudantil em órgão colegiado da Faculdade de Odontologia ou da Universidade

Federal de Minas Gerais, com certificação de frequência.

§3°- Coordenação de Agremiação cultural vinculado ao Diretório Acadêmico.

Capítulo 111-Disposições Gerais

Artigo 12° A solicitação de integralização de créditos por atividades acadêmicas junto

ao Colegiado ele Graduação em Odontologia da UFMG deverá ser feita em formulário

próprio e entregue na Secretaria deste Órgão, cabendo aos estudantes anexar os

documentos comprobatórios exigidos.

§ 1°_ Entende-se por documentação comprobatória: relatórios dos discentes ou dos

'docentes orientadores/tutores/preceptores, comprovantes de artigos aceitos ou

publicados, contratos com a UFMG, Declarações expedidas por Órgão e Unidades

Acadêmicas da UFMG e cópias de certificados, de acordo com a natureza da atividade.

Artigo 13° Para avaliação, aprovação e cômputo dos créditos para integralização da

matriz curricular, as solicitações deverão ser aprovadas pelo Plenário do Órgão

Colegiado.

Artigo 14° Os casos omissos serão examinados e deliberados pelo Colegiado de

Graduação em Odontologia da FO da UFMG.

Artigo 15° Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução NQ

001/2013, de 16 de abril de 2013.

Artigo 16° Esta resolução entrará em vigor a partir de 1Q de agosto de 2016, quando

ficará revogada a Resolução 001/2013 de 16/04/2013.
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