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RESOLUÇÃO COMGRAD 002/2007 
 
 
 
Com referência a CRÉDITOS COMPLEMENTARES, nos termos da Resolução nº 24/2006 
do CEPE, a COMGRAD do Curso de Engenharia de Produção 
 
 
 

RESOLVE 
 
 
 
1. Estabelecer as diretrizes gerais de Créditos Complementares para o curso; 
2. Estabelecer a pontuação, em número de créditos, das atividades que farão jus aos créditos 
complementares. 
 
 
1. DIRETRIZES GERAIS 
 
O acadêmico deve realizar suas atividades num total mínimo de 6 créditos, não excedendo a 
10% do total de créditos do curso; 
O pedido de Créditos Complementares deverá ser feito à esta Comissão de Graduação por 
alunos que tenham acima de 150 créditos, somados os obrigatórios e eletivos; 
O prazo final para entrar com o pedido de aproveitamento de créditos complementares é o 
início do último semestre do curso; 
Individualmente, cada atividade fica limitada a, no máximo, 1/3 (um terço) do total de 
créditos complementares, ou seja, é necessário no mínimo 3 (três) atividades diferentes ao 
longo do curso; 
As horas de Estágio Supervisionado não podem ser computadas para Créditos 
Complementares; 
Serão consideradas Atividades Complementares aquelas realizadas desde o último ingresso do 
aluno no Curso, com exceção das atividades das alíneas “l”, “m” e “u”, isto é, estas atividades 
poderão ter sido iniciadas e/ou concluídas anteriormente a este ingresso no Curso; 
As atividades das alíneas “t”, “v” e “z” devem ser apresentadas à esta Comissão de Graduação 
previamente a sua realização, obedecido o prazo mínimo de quinze dias antes de seu início, 
para avaliação de sua validade como Atividade Complementar. Caso contrário, em função do 
tipo de atividade realizada, está poderá não ser considerada Atividade Complementar para a 
finalidade de cômputo de créditos complementares; 
Os casos não previstos nesta Resolução serão avaliados pela COMGRAD do Curso. 
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O encaminhamento da solicitação de créditos complementares deve ser feito a partir de um 
processo que cada aluno deve abrir junto ao DECORDI. 
 
 
2. PONTUAÇÃO EQUIVALENTE 
 
Para aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante através de estudos e práticas 
independentes, estabelece-se a seguinte equivalência: 
 

Atividade Pontuação 
a. Bolsista remunerado ou voluntário de extensão da UFRGS com o 
devido registro na PROREXT e apresentação do trabalho no Salão de 
Extensão 

um crédito a cada 60 
horas 

b. Participação em comissão coordenadora ou organizadora de evento 
de extensão isolado  

um crédito a cada 60 
horas 

c. Participação como agente passivo em cursos (sem avaliação de 
freqüência e desempenho), seminários e demais atividades de extensão 
universitária, excluídas as atividades de prestação de serviços que 
envolvam remuneração de servidores docentes e/ou técnico 
administrativos da UFRGS, devidamente registrado na PROREXT 

um crédito a cada 60 
horas 

d. Participação como agente passivo em cursos de extensão 
universitária ou assemelhados com avaliação de freqüência e 
desempenho, devidamente registrado na PROREXT  

um crédito a cada 15 
horas 

d. Bolsista remunerado ou voluntário de iniciação científica realizada 
no âmbito da UFRGS, com o devido registro na PROPESQ e 
apresentação do trabalho no  Salão de Iniciação Científica da UFRGS  

um crédito a cada 60 
horas 

e. Monitoria em disciplinas da UFRGS com a devida comprovação do 
Departamento ou do professor responsável e registro pela PROGRAD  

um crédito a cada 60 
horas 

f. Bolsista - Bolsa PET (Programa  de Educação Tutorial), Bolsa EAD 
(Educação a Distância) e demais bolsas acadêmicas 

um crédito a cada 60 
horas 

g. Representação discente junto a órgãos da UFRGS, com 
comprovação de, no mínimo, 75% de participação efetiva  

um crédito a cada 15 
horas (no mínimo um 
crédito por mandato)  

h. Disciplinas eletivas, quando excedentes ao número de créditos 
eletivos exigidos pelo Curso, cursadas com aproveitamento   

um crédito a cada 15 
horas 

j. Disciplinas adicionais cursadas com aproveitamento um crédito a cada 15 
horas 

i. Disciplinas obrigatórias alternativas excedentes às exigidas pelo 
currículo, cursadas com aproveitamento  

um crédito a cada 15 
horas 

l. Disciplinas de outros cursos da UFRGS cursadas com 
aproveitamento  

um crédito a cada 15 
horas 

m. Disciplinas relacionadas ao Curso cursadas com aproveitamento em 
outra IES, nacional ou estrangeira, sem duplicidade de aproveitamento   

um crédito a cada 15 
horas 

n. Participação efetiva e comprovada, como agente passivo, em 
semanas acadêmicas, programas de treinamento, jornadas, simpósios, 
congressos, encontros, conferências, fóruns, atividades artísticas, 

um crédito a cada 30 
horas 



 
 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E TRANSPORTES - DEPROT 
 
 

 

 
Departamento de Engenharia de Produção e Transportes - DEPROT 

 Osvaldo Aranha, 99 – 5ºandar – CEP 90035-190 – Porto Alegre – RS 
Fone: (51)3308-3491 – FAX (51)3308-4007 

promovidos pela UFRGS ou por outras IES, conselhos ou associações 
de classe, assim como atividades de docência  
o. Atividades desenvolvidas como Bolsa Permanência ou Bolsa 
Trabalho, no âmbito da UFRGS  

um crédito a cada 
240 horas 

 

Atividade Pontuação 
p. Atividades de extensão promovidas por outras IES ou órgão público   um crédito a cada 60 

horas  
q. Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios 
pela UFRGS  

um crédito a cada 60 
horas  

r. Participação em comissão coordenadora, organizadora ou executora 
de jornadas, simpósios, congressos, encontros, conferências, fóruns 
promovidos pela UFRGS  

um crédito a cada 60 
horas  

s. Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos (não cumulativo 
aos créditos para iniciação científica e extensão, quando se tratar de, 
respectivamente, Salão de Iniciação Científica e Salão de Extensão)    

um crédito por 
apresentação 

t. Participação em viagens de estudo no país ou exterior organizadas 
pela UFRGS ou por outra IES 

um crédito a cada dia 
de atividades nas 
instituições visitadas 

u. Certificado de conclusão de Curso de Língua Estrangeira de 
instituição reconhecida como credenciada para diplomação ou 
aplicação de testes  

A ser definido de 
acordo com o nível 
do certificado. 

v. Participação em cursos financiados pelo próprio aluno em 
estabelecimentos de ensino de línguas no exterior, com o devido 
registro de aproveitamento e de freqüência  

um crédito a cada 60 
horas 

x. Publicação de estudos em periódicos científicos, artigos 
especializados, em jornais  

um crédito por 
publicação  

z. Outras atividades, em qualquer campo do conhecimento afim ao 
universo acadêmico, sujeitas à avaliação da COMGRAD quanto ao 
mérito para o discente e para o curso e ao tempo de duração 

A ser definido de 
acordo com a 
atividade avaliada. 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Cláudio José Müller 
Coordenador do Curso de Graduação de Engenharia de Produção 


