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Atividades complementares e CPA 

Unidade da Administração Setorial: CCHS 

Artigo a ser alterado: sem alteração 

Parágrafo ou alínea: novo 

Tipo de alteração: Inserção 

Justificativa: Desenvolver questionário padrão para a inserção das Atividades 

Realizadas ou que houver participação do acadêmico (a). 

Proposta apresentada: Questionário padrão para a inserção das Atividades 

Realizadas ou que houver participação do acadêmico (a).
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Atividades complementares e CPA 

Unidade da Administração Setorial: CCBS 

Artigo a ser alterado: novo 

Parágrafo ou alínea: Cartilha outubro 2012 9 

Tipo de alteração: Outra 

Justificativa: Nunca vi algum projeto realizado em prol a comunidade universitária. 

A UFMS tem tanto projeto mas para a saúde dos servidores não acontece nada, 

esta na hora de mudar e, acrescentar nas atividades complementares em prol a 

saúde do servidor, 

Proposta apresentada: Visitas Técnicas nos locais de trabalho dos servidores da 

UFMS: 

Atividades culturais: filmes, teatros, shows, feiras e exposições sobre a saúde dos 

servidores e publica. 

Apresentação do relatório com comprovante das visitas pelos locais visitados; 

Atividades assistenciais: Palestras sobre Analise postural, verificação de pressão 

arterial, diabete, glicose, sedentarismo e outros. 

Apresentação do relatório com comprovante de participação nos eventos,  

Em caso de material próprio (vídeos), apresentar um relatório do material gasto
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Atividades complementares e CPA 

Unidade da Administração Setorial: CPTL 

Artigo a ser alterado: novo 

Parágrafo ou alínea: novo 

Tipo de alteração: Inserção 

Justificativa: Não existem muitas atividades realizadas na UFMS para Atividades 

Complementares. 

Proposta apresentada: Inserir novas atividades na Universidade para horas 

complementares como Palestras, Teatros, Show.. Fazer ser mais dinâmica, trazer 

eventos, etc.
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Atividades complementares e CPA 

Unidade da Administração Setorial: CPTL 

Artigo a ser alterado: novo 

Parágrafo ou alínea: novo 

Tipo de alteração: Inserção 

Justificativa: Não existem muitas atividades realizadas na UFMS para Atividades 

Complementares. 

Proposta apresentada: Inserir novas atividades na Universidade para horas 

complementares como Palestras, Teatros, Show.. Fazer ser mais dinâmica, trazer 

eventos, etc.
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Atividades complementares e CPA 

Unidade da Administração Setorial: CPTL 

Artigo a ser alterado: ARTIGOS 1;2 e 3 

Parágrafo ou alínea: TODA A MINUTA DA RESOLUÇÃO 

Tipo de alteração: Redação (com alteração de conteúdo) 

Justificativa: Responder questionário não faz parte de Atividades Complementares 

que deve ser realizadas pelo aluno como uma forma de complementar a sua 

formação, e assim ao preencher questionário o aluno não terá nenhuma 

contribuição à sua profissão e ao seu conhecimento, não irá agregar valor algum a 

ele. Neste sentido, ao pontuar carga horária as “respostas de questionário” como 

atividades complementares esta atividade fica descaracterizada.  

Portanto, não se deve incluir carga horária ao aluno pelo simples fato de responder 

a um questionário. 

Proposta apresentada: Esta "atividade" não deve fazer parte das atividades 

complementares. Não há justificativa para sua inclusão.
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Atividades complementares e CPA 

Unidade da Administração Setorial: CPAR 

Artigo a ser alterado:  

Parágrafo ou alínea: Nenhum 

Tipo de alteração: Redação (com alteração de conteúdo) 

Justificativa: 

componentes curriculares nos Projetos Pedagógicos de Curso NÂO deverão fazer 

constar em seus regulamentos da carga horária para a Atividade Resposta ao 

Questionário do Estudante da Comissão Própria de Avaliação da UFMS 

Proposta apresentada: Atribuir carga horária de 20% a atividades complementares 

dos alunos que responderem ao questionário da UFMS não pode ser considerado 

uma atividade complementar ao aluno. 

Entendo que atividade complementar é algo que se faz para formação do aluno.  O 

artigo acima tem intuito de obter as respostas dos discentes para melhorar sua 

estrutura, entendo também que é uma reposta importante para avanços na 

Universidade, entretanto da forma que foi colocada é  completamente equivocada 

pela definição e objetivo da atividade complementar. 

Dessa maneira, a minha sugestão é que o questionário seja transmitido aos alunos 

durante as aulas pelos professores no período pertinente a essa avaliação 

institucional. Outra maneira seria uma convocação dos alunos divulgados pelos 

coordenadores de curso para responderem ao questionário sob orientações do 

apoio pedagógico.  
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Gratificar os alunos com carga horária em atividades complementares poderia 

influenciar nos alunos a suas respostas em relação a universidade. Esse não é o 

intuito.
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Atividades complementares e CPA 

Unidade da Administração Setorial: CPAN 

Artigo a ser alterado: 

será atribuída ao estudante, em frações, a cada vez que responder novo 

questionário da Comissão Própria de Avaliação. 

Parágrafo ou alínea: 

será atribuída ao estudante, em frações, a cada vez que responder novo 

questionário da Comissão Própria de Avaliação 

Tipo de alteração: Outra 

Justificativa: Atividades Complementares - entendo que seja atividades que venham 

a contribuir com o fortalecimento das suas atividades enquanto profissional. 

Responder ao questionário Questionário do Estudante da Comissão Própria de 

Avaliação , deixará de ser uma participação espontânea, para ser obrigatória, os 

seus resultados serão provavelmente mascarados, por conta de pontuação. 

Proposta apresentada: Cabe a cada colegiado de curso e NDE pensar numa 

estratégia que permita que os acadêmicos participem mais das avaliações da IES, 

bem como, pensar num projeto pedagógico mais convergente com a realidade do 

cenário do Brasil e do local.

 


