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MINUTA CONSEPE DE REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA DA UEFS

O Reitor da Reitoria da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

I. DA FINALIDADE E OBJETIVO

Art. 1o - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos para a comprovação discente das Atividades
Complementares (AC) desenvolvidas durante o Curso de Licenciatura em Música da UEFS.

Art. 2o – As Atividades Complementares, têm por objetivo possibilitar ao discente aprimoramento e atualização na área de formação e
sub-áreas afins, instigando-o a buscar outros espaços e formas de experiência e aprendizado.

§ 1o - As atividades poderão ser realizadas em caráter presencial, semipresencial ou virtual.



II. DA CARGA HORÁRIA

Art. 3º - As Atividades Complementares devem somar 200 horas, distribuídas ao longo do curso, de acordo com a disponibilidade e interesse
do discente, em consonância com as Resoluções CONSEPE: 54/2001, 049/2008 e 172/2010, que estabelecem as condições para o
desenvolvimento de tais atividades nos currículos de graduação da UEFS.

§ 1o -  As Atividades Complementares deverão corresponder de 5 a 10% da carga horária total do currículo do curso de graduação.
§ 2º - Não serão consideradas as AC que tenham sido computadas na carga horária da curricularização da extensão e estágio curricular
supervisionado..
§ 3º - Para comprovar as AC, os alunos deverão dar entrada no processo junto ao Colegiado a partir do antepenúltimo semestre de conclusão
do curso, no prazo definido pelo colegiado, de acordo com as orientações expressas neste documento.

III. SOLICITAÇÃO DA CONTAGEM DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 4º - Será disponibilizado para a comunidade do Curso de Licenciatura em Música uma tabela contendo o caráter e respectivo valor das
Atividades Complementares (AC).

Art. 5º - As AC e respectivas comprovações deverão ser organizadas de acordo com o Formulário de Atividades Complementares
disponibilizado pelo Colegiado, e entregues na secretaria do Colegiado do Curso de Licenciatura em Música, que deverá encaminhar
documentação para a Comissão.

§ 1o – No ato do recebimento, a documentação original e as cópias das AC serão conferidas pela secretaria do Colegiado do Curso de
Licenciatura em Música (COLMUS).
§ 2º - Documentos necessários para a solicitação da análise das AC: requerimento e formulário de AC preenchidos, certificados e declarações
em duas vias: originais e fotocópias para simples conferência;
§ 3º - Não será aceito, como comprovante de AC, contrato de estágio e/ou concessão de bolsa. Para o cômputo dessa C.H., deve ser
apresentada uma declaração especificando as atividades realizadas (juntamente com a carga horária semanal e total), com assinatura do
responsável pelo local onde as atividades foram realizadas.

IV. CARÁTER DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 6º - Segundo as Resoluções CONSEPE:  54/2001, 049/2008 e 172/2010,  são consideradas Atividades Complementares:



a) Participação em projetos institucionais de extensão ou iniciação científica orientadas por docentes e monitoria em disciplinas pertencentes
ao currículo;
b) Publicação de artigo científico em revista especializada e em anais de eventos;
c) Participação em eventos técnicos, científicos e culturais;
d) Participação em eventos técnicos, científicos e culturais com apresentação de trabalho;
e) Estágio não Obrigatório;
e) Representação estudantil nos conselhos;
f)  Participação Estudantil em Diretório Central e Acadêmico;
g) Participação em Empresa Júnior;

h) Mesário Voluntário;
i) Outras atividades reconhecidas pelos colegiados dos cursos.

§ 1o – As outras atividades reconhecidas pelo Colegiado são relacionadas a área de Música e sub-áreas afins, e discriminadas na tabela de
valores das atividades complementares;
§ 2º - A Comissão de Atividades Complementares é soberana para identificar e reconhecer outras atividades relacionadas a área de formação,
que possam ampliar a formação pessoal e profissional discente, mesmo não discriminadas na tabela de valores das AC.

V. DA VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Art. 7º - Anualmente será constituída uma Comissão, aprovada em reunião do Colegiado do COLMUS, composta por professores pertencentes
ao quadro docente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Música da UEFS.

Art. 8º - Compete à Comissão as seguintes atribuições:
1) Analisar e referendar as comprovações apresentadas;
2) aprovar tabela, requerimento, formulários/tabelas de avaliação e parecer final das atividades complementares;
3) emitir parecer final da avaliação das Atividades Complementares;
4) zelar pelo cumprimento integral deste regulamento;
7) analisar e propor ao COLMUS alterações neste regulamento;
8) resolver os casos omissos neste regulamento e interpretar seus dispositivos.

VI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



Art. 9º - Compete ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Música dirimir dúvidas e omissões referentes à interpretação deste regulamento,
bem como suprir as suas lacunas expedindo os atos complementares que se fizerem necessários.

Art. 10º - Este regulamento integra o currículo do Curso de Licenciatura em Música, como anexo, e entra em vigor na data de sua aprovação.



RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 172/2010
Altera o Anexo da Resolução CONSEPE
54/2001.

O CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE, no uso de suas atribuições,

RESOLVE: Artigo 1º - Alterar o Anexo da Resolução CONSEPE 54/2001, que passa a ter a seguinte redação:

TABELA DE VALORES PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Atividades Complementares Carga Horária Individual Carga Horária Máxima

Participação em projetos institucionais de
extensão ou iniciação científica orientadas por
docentes e monitoria em disciplinas
pertencentes ao currículo.1

25% do total da carga horária complementar
por ano (Máximo 3 anos)

75% do total de carga horária complementar

Publicação de artigo científico em revista
especializada e em anais de eventos.

25 horas por publicação Sem limite

Participação em eventos técnicos, científicos e
culturais.

até 10 horas por evento 40% do total de carga horária complementar

Participação em eventos técnicos, científicos e
culturais com apresentação de trabalho.

20 horas por evento Sem limite

1 Programas ou Projetos de Extensão reconhecidos pelo PROEXT UEFS, PIBID, PIBIC, Bolsa Arte e Cultura, etc.



Estágio não Obrigatório.2 25% do total da carga horária complementar
por ano (Máximo de 3 anos)

75% do total de carga horária complementar

Representação Estudantil nos Conselhos. 10 horas por ano 30 horas

Participação Estudantil em Diretórios Central
e Acadêmico.

10 horas por ano 30 horas

Participação em Empresa Júnior. 30 horas por ano 90 horas

Mesário Voluntário até 30 horas por eleição (Máximo de 2
eleições)

60 horas

Outras Atividades reconhecidas pelos
Colegiados dos Cursos.3

_ 65% do total da carga horária complementar.

ANEXO I

ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECONHECIDAS PELO COLEGIADO DO CURSO DE MÚSICA

Atividades Complementares Carga Horária Individual Carga Horária Máxima

Cursos de Formação na área4 Carga horária cursada 100 horas
Cursos de Formação em áreas afins5

Carga horária cursada 40 horas

5 A Banca avaliadora é soberana para identificar e reconhecer cursos de áreas afins que dialoguem com a formação pedagógica musical discente.

4 Atividades de formação de caráter variado, relacionados a área de Música, realizados presencialmente ou virtualmente: oficinas, vivências, cursos, minicursos, treinamento, etc.

3 As atividades reconhecidas pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Música estão descritas na tabela que segue.

2 Funções como apoio administrativo na Secretaria, Assessoria de Comunicação e funções pedagógicas.



Coordenação Pedagógica, Assessoria ou
Consultoria na Área de atuação do Curso6

50 h por curso

(máximo de 2 cursos)
100 horas

Participação em eventos técnicos, científicos e
culturais na condição de ministrante Carga horária ministrada

60 horas

Monitoria em eventos técnicos, científicos e
culturais 10 h por evento 20 horas

Participação em organização de eventos 10 h por evento 30 horas

Apresentação Artística (solo ou em grupo)7 1 h por evento 20 horas
Participação em Grupos de Pesquisa
cadastrados no CNPq, pertencente a UEFS ou
de outras IES 10 horas por ano 30 horas

Participação em Comissão Julgadora em
eventos da área8 10 por evento 20 horas

Curso de Língua Estrangeira (Instituição
reconhecida) 30 h por curso 30 horas

Curso de Informática 30 h por curso 30 horas

Monitoria em componentes curriculares
pertencentes ao currículo (com bolsa ou
voluntária)

50 h (máximo 2 anos)
100 horas

8 Participação como júri de Festivais de Música, etc.

7 Não serão contabilizadas as atividades de componentes curriculares.

6A atividade deve ser comprovada por declaração da Instituição ao qual a atividade foi ofertada.



Arranjo ou Composição de Obra Musical
(autoria ou co-autoria)9

5 h por obra
30 horas

Produção de material didático, produtos
tecnológicos, editoração de partitura
publicada10

Até 10 h por produção 40 horas

Participação como ouvintes em Defesas de
Monografias 1 h por atividade 20 horas

10 As produções devem vir acompanhadas de declaração docente atestando a aplicação do produto e o seu valor para a área.

9 A produção deve ser comprovada por registro escrito (partitura), registro áudio ou audiovisual, acompanhada de declaração ou programa de apresentação musical que confirme a autoria ou
coautoria da obra musical. Não serão contabilizadas as atividades de componentes curriculares.




