
  
  
  SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS-CAMETÁ / CUNTINS  

  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO  

  
  
INSTRUÇÃO NORMATIVA No  01/2018 – FECAMPO, DE 28 DE MARÇO DE 2018  

  

  

                                    Define as orientações para contabilização 

das 204 horas em atividades acadêmico-

científico-culturais pelos alunos do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, de 

acordo com a Resolução No 2, de 1º de 

julho de 2015/MEC.  

  

 A Faculdade de Educação do Campo, tendo em vista a necessidade de 

estabelecer normas, complementares, que disciplinam as atividades 

complementares, obrigatória à conclusão do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, promulga o seguinte:  

  

Art. 10 - Fica homologada a decisão do Conselho da Faculdade de Educação 

do Campo, em reunião realizada no dia 23 de março de 2015, que aprovou as 

orientações para contabilização das 204 horas de atividades acadêmico-

científico-culturais previstas na estrutura curricular do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, ministrado no Campus Universitário do Tocantins / 

Cametá da UFPA, de acordo com as orientações da Resolução No 2, de 1º de 

julho de 2015/MEC.  

 

Art. 2º - As atividades complementares poderão ser desenvolvidas, a partir de: 

disciplinas optativas ofertadas pela FECAMPO; monitoria, participação em 

projetos de extensão e/ou pesquisa, atividades profissionais vinculada ao 

curso, participação em palestras, seminários, mesa redonda, congressos, 

conferência, iniciação científica, trabalhos publicados e outras atividades de 

cunho acadêmico-científico-culturais que se articulem com a proposta do curso, 

totalizando 204 horas. 

Parágrafo Único: As disciplinas optativas não poderão ultrapassar um total de 

90 horas.  

 

  

Art. 30 - A finalidade das atividades acadêmico-científico-culturais é permitir a 

participação do discente na resolução de problemas relacionados à área de 



Ciências Agrárias e Ciências da Natureza, contribuindo assim para a aquisição 

de competências e habilidades, como também refletir adequadamente todo o 

processo de aprendizagem do aluno, contabilizando a carga horária 

correspondente no histórico escolar do discente de todas as atividades que 

tenha realizado, que se enquadrem nos termos desta Instrução Normativa.  

  

Art. 40 - Para que o processo de contabilização da carga horária se efetive de 

forma uniforme e sistemática, especificaremos os critérios para a referida 

contabilização (Quadros 1 e 2). É importante frisar que todas as atividades, 

independentemente de sua natureza, deverão tratar de temas relacionados à 

área, da Educação do Campo, das Ciências Agrárias (Agroecologia), Ciências 

da Natureza (que são as habilitações específicas do curso) e temáticas 

educacionais que transversalizam o Curso, tais como: Prática de ensino, 

Movimentos Sociais, Organização Social, Educação de Jovens e Adultos, 

Juventude do campo, Educação Inclusiva no Campo, Feminismo, Movimento 

de Mulheres, Educação Ambiental, etc.  

  

Quadro 1  

ATIVIDADES ACADEMICO-CIENTIFICO-CULTURAIS  CARGA HORÁRIA  

Cursos, Mini-Cursos, Oficinas (Ministrante)  A partir de 4h/cada  

Cursos, Mini-Cursos, Oficinas (Participante)  A partir de 4h/cada 

Curso de Aperfeiçoamento 60 horas por ano 

Mesas Redondas, Painéis, Pôsteres, Palestras, 

Comunicações Orais  

(Expositor)  

A partir de 1h/cada 

 

Premiação em Trabalhos Acadêmicos  10 h por premiação  

Membro de Comissão relacionada à UFPA  10 h por semestre  

Produção de Artigo em periódicos indexados 50 h por produção 

Produção de Capítulo de Livros 30 h por produção  

Organização de cadernos didáticos e relatórios projetos de 

pesquisa  

20 horas por 

produção 

Artigo completo em Anais de Congresso nacional / 

internacional (Publicação)  

25 h por produção  

Artigo completo em Anais de Congresso local / regional 

(Publicação)  

20 h por produção  

Resumo simples / resumo expandido em Anais de 

Congresso  

(Publicação).  

15 h por produção  

Monitoria com bolsa  30 h por semestre  

Iniciação Científica  60 h por ano  

Participação em atividades didático-científicas  10 h por atividade  

  



 

Quadro 2  

ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES  CARGA HORÁRIA  

Jornada de TCC - Participação em Defesa de Trabalho 

Científicos -  

TCC, Monografia, Dissertação, Tese (Máximo de Dez 

Participações)  

04 h por defesa  

Congresso, Simpósio, Encontro, Jornada, Seminário 

(Comissão Organizadora)  

30 h por evento  

Congresso,  Simpósio,  Encontro,  Jornada,  Seminário  

(Participação/Ouvinte)  

10 h por evento  

Monitoria sem Bolsa e Membro Voluntário de Projetos de 

Pesquisa, Ensino ou Extensão   

30h por ano  

Participação em projetos, consórcios ou convênios de 

intercâmbio com outras Instituições de Ensino Superior, 

brasileiras ou estrangeiras  

50h por ano  

Membro de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq 20h por semestre 

Estágio Extra-Curricular com Contrato Formalizado   20 h por semestre  

Projeto de Extensão com Bolsa  60h por ano  

Projeto de Pesquisa com Bolsa 60h por ano 

Projeto de Ensino com Bolsa   60h por ano  

Visitas institucionalizadas acompanhadas de Professor 

(Museus, Centros, Planetários, Fundações, Institutos, 

Laboratórios. ONG’s, Feiras, Exposições), no Município   

04 h por visita  

Excursões institucionalizadas acompanhadas do Professor 

dentro ou Fora do Município   

10 h por excursão  

Mostra de Recursos Áudio-Visuais   04 h por atividade  

Participação e Lançamento de Livros e Periódicos   04 h por atividade  

Campanhas Educativas  04 h por 

campanha  

Casos excepcionais serão avaliados pela FECAMPO - 

  

 

Art. 50 - Ao final de cada semestre letivo, os alunos deverão encaminhar à 

Faculdade de Educação do Campo os certificados, declarações ou atestados 

com os devidos registros da instituição promotora, nome do aluno, atividade, 

período de realização, carga horária e assinaturas que caberá, à Faculdade de 

Educação do Campo, através da congregação de professores que compõem o 

curso, analisar e convalidar as certificações apresentadas, contabilizar a carga 



horária e encaminhar à coordenação de registro e controle acadêmico para 

registro na ficha do aluno.  

  

Art. 60 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da Faculdade de 

Educação do Campo.  

  

Art. 70 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação.  

  

Faculdade de Educação do Campo do Campus Universitário do 

Tocantins/Cametá, da Universidade Federal do Pará, em 28 de Março de 2018.  

  

  

  

Profa. Ma. Maria Madalena Costa Freire Corbin 
Diretora da Faculdade de Educação do Campo - 
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