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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ 

FACULDADE DE AGRONOMIA - FAGRO 
 

 
Instrução Normativa 002/2016- FAGRO                                 

Considerando a necessidade de 
orientar as Atividades Acadêmico-
Científico-Culturais Complementares 
do curso de Bacharelado em 
Agronomia - Cametá, a Direção da 
Faculdade de Agronomia (FAGRO) 
do Campus Universitário do 
Tocantins/Cametá RESOLVE: 
 
 

1. Para integralização do currículo do curso, o aluno deverá ter 231 horas para 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais livres Complementares (ou 

Disciplinas Optativas), incluindo a atividade curricular optativa denominada 

LIBRAS, Linguagem Brasileira de Sinais (51 horas) e outras que constam na Tabela 

01. Art. 8º PPC/Agronomia/Campus Cametá ; 

 

2. As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitem, por 

avaliação, o reconhecimento de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes 

do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente acadêmico. (Art. 9°, CNE/CES, 

2006). Aqui se incluem outras atividades acadêmico-científico-culturais livres 

(TABELA 01, com carga horária prevista de 231 horas) cursadas livremente, ou 

seja, no decorrer da formação do aluno, podendo incluir também outras disciplinas 

além daquelas constantes do desenho curricular obrigatório do Bacharelado em 

Agronomia, que podem ser cursadas de forma optativa. Entre essas disciplinas 

optativas, inclui-se a atividade curricular denominada LIBRAS – Linguagem 

Brasileira de Sinais. A exigência do ensino de LIBRAS nos cursos de graduação (art 

3° da Lei n.º 10.436 de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo decreto 5626/2005), 

será atendida com uma disciplina optativa de 51 horas, no 10º semestre do curso. De 

maneira mais detalhada, essas atividades complementares se referem às seguintes 

modalidades: 
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TABELA 01 – Detalhamento das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais livres 

Complementares dos discentes aceitas pelo Curso de Agronomia. 

Tipo de atividade  

 

Qtde 

Carga horária 

para 

ministrante, 

expositor ou 1
o
 

autor 

Carga horária 

para 

participante, 

ouvinte ou Co-

autoria  

1. Participação em eventos científicos e culturais   

a) Seminários 3 30 h 10 h 

b) Congressos 3 30 h 10 h 

c) Simpósios 3 30 h 10 h 

d) Encontros 3 30 h 10 h 

e) Exposições e feiras 3 20 h 08 h 

f) Colóquios 3 20 h 08 h 

g) Palestras 3 CH Total + 10 h CH Total 

h) Cursos de Curta Duração (com menos de 20 

horas e presencial) 

3 CH Total + 10 h CH Total 

i) Cursos de Curta Duração (com menos de 20 

horas e EAD) 

3 CH Total + 10 h 50% da CH 

Total 

j) Oficinas 3 CH Total + 10 h CH Total 

k) Mesas-redondas e comunicação oral 3 CH Total + 10 h CH Total 

l) Painéis e pôsteres 3 CH Total + 10 h CH Total 

m) Organização de eventos 3 CH Total + 10 h CH Total 

2. Participação em Intercâmbios e projetos de pesquisa, ensino e extensão   

a) Projetos, consórcios ou convênios de 

intercâmbio, com instituições de ensino superior 

(brasileiras ou estrangeiras) 

 

2 

- 50 h / ano 

b) Projetos, consórcios ou convênios de ensino 2 - 50 h / ano 

c) Projetos, consórcios ou convênios de pesquisa 2 -  50 h / ano 

d) Projetos, consórcios ou convênios de extensão 2 -  50 h / ano 

3. Atividades de monitoria  

a) Monitoria (com bolsa / sem bolsa)  - 50 h / ano 

4. Disciplinas optativas (em outros cursos, em áreas e temáticas afins)  

a) LIBRAS – Linguagem Brasileira de Sinais - - CH Total / 

disciplina 

b) História Agrária do Brasil (Curso de História) - - CH Total / 

disciplina 

c) FTM do Ensino das Ciências (Curso de 

Pedagogia) 

- - CH Total / 

disciplina 

d) Os Seres Vivos e o Ambiente (Curso de Ciências 

Naturais) 

- - CH Total / 

disciplina 

e) Química do Solo e da Água (Curso de Ciências 

Naturais) 

- - CH Total / 

disciplina 

d) Outras disciplinas de áreas afins às Ciências 

Agrárias  

- - CH Total / 

disciplina 

5. Outras atividades  

a) Produção científica   

a.) Livros e/ou capítulos de livros, 3 60 h / produção 30 h / produção 
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a.2) Artigos 3 60 h / produção 30 h / produção 

a.3) Resumos expandidos  5 20 h / produção 10 h / produção 

a.4) Resumos simples  5 10 h / produção 05 h / produção 

b) Premiação de trabalhos acadêmicos 5 10 h - 

c) Participação em comissões ligadas à UFPA 5 - 20 h / ano 

d) Participação em atividades didático-científicas 5 30 h 10 h 

e) Participação em defesas de trabalhos científicos 

(TCC, monografia, dissertação, tese)  

 

5 

-  

05 h 

f) Estágio extra-curricular com contrato 

formalizado 

 

5 

-  

40 h 

g) Visitas e excursões institucionalizadas 

acompanhadas de professor no município ou fora 

dele (museus, centros, fundações, institutos, 

laboratórios, ONG’s, feiras, exposições, etc). 

 

 

5 

-  

 

10 h 

h) Mostras de recursos audiovisuais 5 15 h 05 h 

 

3. A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data da aprovação pelo 

Conselho da Faculdade de Agronomia; 

 

4. As comprovações das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais Complementares 

se dará em forma de declarações, certificados, cópia da publicação e atestado de 

realização emitido pelo órgão competente. 

 

 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

Universidade Federal do Pará/Campus Universitário do Tocantins/ Faculdade de 

Agronomia/Cametá. 

Cametá, 25 de Abril de 2014. 

 

Atenciosamente,  

  
 

  
 
 

 


