
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

RESOLUÇÃO –  PPGCC Nº 003 
 

 

 

Aprova as Normas Internas de Atividades 
Complementares do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) 
da Universidade Federal de Goiás. 

 
 

A COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (CPG), no uso 
de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, conforme artigo 3º, inciso I do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – Nível Mestrado 
(PPGCC), reunida em sessão plenária realizada no dia 27 de abril de 2017	
 
 

RESOLVE : 
 
 

Art. 1º -  Definir critérios específicos para a validação de Atividades 
Complementares como componente da estrutura curricular do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis e o seu registro no Histórico Acadêmico do aluno, 
considerando o previsto na legislação pertinente, especialmente os Artigos 6, 17, 44, 46 e 
49 e Incisos da Resolução CEPEC nº 1403/2016/UFG e Artigo 33 e Incisos do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 

 
 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Art. 2º - As atividades complementares consistem em atividades 
descritas nesta Resolução realizadas e comprovadas no período de vínculo do estudante, 
regularmente matriculado no PPGCC.  

 



Art. 3º - O discente deverá cumprir, no mínimo, 96 horas de 
Atividades Complementares, ou seja, 2 (dois) créditos, conforme o Artigo 33, § 2º do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e, no máximo, 240 
horas, 5 (cinco) créditos conforme o Artigo 46 § 2º da Resolução CEPEC nº 
1403/2016/UFG. 

Art.4º - Os créditos das Atividades Complementares serão 
computados além dos créditos mínimos exigidos para disciplinas, conforme Artigos 30 e 
36 do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis.  

 
Art. 5º - As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas 

no Ensino, Pesquisa e Extensão e Cultura, conforme Anexo A (Atividades 
Complementares e Carga Horária Máxima) e poderão ser computadas com os créditos 
correspondentes, após análise e aprovação/validação pela Coordenação/Secretaria do 
Programa (CCP) ou pela Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG), excepcionalmente.  

 
 

DA COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Art. 6º - Poderão ser validadas as atividades desenvolvidas até trinta 
(30) dias antes do depósito da dissertação.  

 
Art. 7º - A comprovação das atividades complementares é requisito 

para o depósito da dissertação e deve ser realizada mediante entrega à Secretaria do 
PPGCC de: 

I - Formulário constante no Anexo B (Formulário das Atividades 
Complementares Realizadas) devidamente preenchido e com as 
atividades validadas pela Coordenação ou Secretaria do Programa; 
II - Currículo Lattes (atualizado) impresso, no qual deve constar, 
pelo menos, o vínculo com o mestrado, o nome do orientador e as 
atividades complementares realizadas; 
III - Cópia dos comprovantes das atividades realizadas. 
 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do 

Programa ou pela Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG). 
 
Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação, 

revogando-se as disposições em contrário.  
 
 
 

Goiânia, 27 de Abril de 2017. 
 
 

 

 



ANEXO A – ATIVIDADES COMPLEMENTARES E CARGA HORÁRIA MÁXIMA 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
  CARGA 

HORÁRIA  
COMPROVAÇÃO 

1- ENSINO   
Atividade de Ensino voluntária relacionada aos 
docentes do PPGCC da FACE/UFG 
 

32h Relatório Final do Docente 

2- PESQUISA   
Participação em eventos científicos da área: 
Congressos, Seminários e Simpósios (por 
evento) 

10h Certificado do evento 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos 
(por evento ou por artigo, não cumulativa com a 
participação) 
  
 
 

24h Certificado do evento 

Aceite de artigos científicos em periódico 
classificado no Qualis nos estratos A a B2 (por 
artigo aceito) 

40h Sumário dos Artigos da Edição 

Aceite de artigos científicos em periódico 
classificado no Qualis nos estratos B3 a B5 (por 
artigo aceito) 

20h Sumário dos Artigos da Edição 

Participação em projetos de pesquisa de 
professores do PPGCC (total permitido durante a 
realização do curso) 

40h Declaração Professor 
Coordenador do Projeto 

constando a carga horária 
Submissão de artigo em periódico no Qualis nos 
estratos A a B2 (por artigo submetido, não 
cumulativo com artigo aceito) 

5h Declaração do Professor do 
PPGCC co-autor, indicando 

título do artigo, autoria e data 
do periódico submetido 

3– EXTENSÃO E CULTURA   
Participação como Membro de banca de defesa 
de projetos de pesquisa e monografias de 
graduação por evento (TCC) limitado a 20 horas 

4h Certificado de Participação 

Participação como ouvinte em defesa de 
dissertações de mestrado, por banca – limitado a 
10 horas 

2h Declaração 
Coordenação/Secretaria do 
Programa Stricto Sensu ou 

Cópia lista de frequência da 
Defesa 

Participação como ouvinte em defesa de tese de 
doutorado, por banca – limitado a 12 horas 

4h Declaração 
Coordenação/Secretaria do 
Programa Stricto Sensu ou 

Cópia lista de frequência da 
Defesa 

Participação como avaliador de concursos de 
monografias/pesquisa 

10h Declaração 
Coordenação/Secretaria do 

Programa Stricto Sensu  
Participação em seminários/palestras promovidos 
pelos Programas Stricto Sensu da FACE/UFG 40h 

Declaração 
Coordenação/Secretaria do 

Programa Stricto Sensu 
Organização de eventos do PPGCC e da FACE 20h Declaração Coordenador 

Evento 
Cursos de Extensão relacionados as atividades de 
Pesquisa  

20h Aprovação do Orientador no 
Certificado 



ANEXO B – FORMULÁRIO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

NOME DO ESTUDANTE:________________________________ANO DE INGRESSO:______ 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS HORAS  VALIDAÇÃO 
(conferencia a cargo da 
secretaria do PPGCC) 

1- ENSINO   
Atividade de Ensino voluntária relacionada ao docentes do PPGCC 
da FACE/UFG 
 

   

2- PESQUISA   
Participação em eventos científicos da área: Congressos, 
Seminários e Simpósios (por evento) 

   

Apresentação de trabalhos em eventos científicos (por evento ou 
por artigo, não cumulativa com a participação) 
  
 
 

   

Aceite de artigos científicos em periódico classificado no Qualis 
nos estratos A a B2 (por artigo ace9t0) 

  

Aceite de artigos científicos em periódico classificado no Qualis 
nos estratos B3 a B5 (por artigo aceito) 

  

Participação em projetos de pesquisa de professores do PPGCC 
(total permitido durante a realização do curso) 

  

Submissão de artigo em periódico no Qualis nos estratos A a B2 
(por artigo submetido, não cumulativo com artigo aceito) 

  

3– EXTENSÃO E CULTURA   
Participação Membro de banca de defesa de projetos de pesquisa e 
monografias de graduação por evento (TCC) limitado a 20 horas 

  

Participação como ouvinte em defesa de dissertações de mestrado, 
por banca – limitado a 10 horas 

  

Participação como ouvinte em defesa de tese de doutorado, por 
banca – limitado a 12 horas 

  

Participação como avaliador de concursos de monografias/pesquisa   
Participação em seminários/palestras promovidos pelos Programas 
Stricto Sensu da FACE/UFG 

  

Organização de eventos do PPGCC e da FACE   
Cursos de Extensão relacionados as atividades de Pesquisa    

Goiânia, _____________de_______________de________________. 

________________________________________ 
       Nome, matrícula e Assinatura do Estudante 

PARECER DA VALIDAÇÃO 

O mestrando  cumpriu (___) da carga horária mínima de 96 horas para 

integralização de dois créditos de atividades complementares. 

Goiânia, _____ de _____________ de _________ 

___________________________________________ 
Nome e Assinatura do Coordenador do PPGCC/Secretaria do PPGCC 

	


