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RESOLUÇÃO COCTA Nº 02 
 

Regulamenta a distribuição da carga horária relativa às 
atividades acadêmicas, científicas e culturais no âmbito 
do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Escola 
de Nutrição da UFOP. 

 
 
   O Colegiado do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da 
Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas atribuições legais, 
 
   Considerando a revogação da Resolução CEPE 1.987/2001;  
 
   Considerando a necessidade de regulamentar a distribuição da carga 
horária referente às atividades acadêmicas, científicas e culturais previstas na Resolução 
CEPE 3.619 que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos;  
 
   Considerando que as atividades acadêmicas, científicas e culturais 
constituem um procedimento de natureza pedagógica complementar, inerente à estrutura 
curricular do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos e que visam à integração entre a 
teoria acadêmica e a prática profissional; 
 
 
 
   R E S O L V E: 
 
 
   Art. 1º - As atividades acadêmicas, científicas e culturais incluirão 
aquelas previstas na Resolução CEPE 3.619. 
 
   § 1º - As atividades acadêmicas passíveis de atribuição de carga horária 
deverão corresponder aos conteúdos, competências e habilidades do campo de formação do 
curso de graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
 
                                  § 2º As atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos do Curso de 
Ciência e Tecnologia de Alimentos não serão correspondentes às disciplinas eletivas. 
 
   § 3º - Poderão ainda contabilizar carga horária para integralização do 
curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos as seguintes atividades: 
 
   1) Iniciação à Pesquisa, à Docência e Extensão: atividades desenvolvidas 
pelos alunos ligadas a programas de pesquisa, monitoria, pró-ativa e extensão, registradas nas 
Pró-Reitorias acadêmicas. 
 
   2) Participação em Grupos Tutorias - PET. 
 
 
   3) Participação e/ou apresentação de trabalhos em eventos dos 
seguintes tipos:  
 
    a) Congressos; 
 
    b) Simpósios; 
 
    c) Colóquios; 
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    d) Seminários; 
 
    e) Encontros; 

 
    f) Semana de estudos ou semana acadêmica; 
 
    g) Palestras; 
 
    h) Exposições; 
 
                                               i) Cursos de curta duração; 
                                                                       
 
   4) Vivência profissional complementar: atividades de estágios 
complementares, excluído o estágio curricular obrigatório, já previsto no plano pedagógico do 
curso. 
 
   5) Disciplinas cursadas em outras instituições: resultado de convênios, 
intercâmbios etc., cujas cargas horárias não puderem ser apropriadas pelo procedimento de 
aproveitamento de estudos. 
 
   6) Participação em diretório ou centro acadêmico do curso de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos ou como membro titular em assembléias departamentais ou em 
colegiado de curso. 
 
   7) Outras atividades: atividades acadêmicas e técnicas de formação 
complementar não previstas nesta resolução poderão ser passíveis de atribuição de carga 
horária, conforme a apreciação do Colegiado do Curso. 
 
   Art. 2º - A carga horária mínima que cada aluno deverá realizar com as 
atividades acadêmicas será de 100 horas.  
     
     
   Art. 3º - A solicitação de concessão de carga horária em atividades 
acadêmicas, científicas e culturais deverá ser assinada pelo interessado ou seu representante 
legal, instruída com os documentos necessários à comprovação das atividades realizadas, 
devidamente emitidos pelos órgãos competentes. 
 
   § 1º - Constarão no histórico do aluno somente as atividades acadêmicas 
correspondentes às 100 horas exigidas no projeto pedagógico do curso (Resolução CEPE 
3.619). Não serão computadas as horas referentes às atividades adicionais que vierem a ser 
apresentadas. Cabe ao aluno selecionar as atividades que, juntas correspondam às 100 horas, 
e que constarão em seu histórico escolar. 
 
   § 2º - A inclusão de carga horária nas atividades acadêmicas no histórico 
escolar do aluno não interferirá no cálculo da média ou do coeficiente de rendimento. 
 
   Art. 4º - A solicitação da carga horária das atividades acadêmicas deverá 
ser feita em até 30 dias, desde que completadas as 100 h. A solicitação da carga horária das 
atividades acadêmicas deverá ser feita apenas uma vez durante o curso, exceto nos casos 
onde a primeira solicitação for negada. 
 
   § 1º - A carga horária será computada de acordo com o anexo da 
Resolução COCTA 02.  
 
 
    



 
 

 3 

   § 2º - As atividades desenvolvidas internamente à UFOP, deverão ser 
registradas nas instâncias específicas (PROPP, PROEX, PROGRAD e outros órgãos da 
UFOP). 
 
   Art. 5º - No caso de concessão de carga horária em atividades 
relacionadas à vivência profissional complementar (estágio complementar), o aluno deverá 
apresentar o relatório do estágio desenvolvido, juntamente com a documentação correlata da 
empresa concedente do estágio, onde conste, necessariamente, a carga horária, a descrição 
das atividades desenvolvidas e a avaliação realizada pela empresa. 
 

Art. 6º - Caberá ao Presidente do COCTA a responsabilidade por 
verificar e comprovar a documentação referente à participação mencionada pelo discente.  
 
   Art. 7º - Os casos omissos serão analisados e julgados pelo Colegiado 
do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
 
   Art. 8º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua 
aprovação. 
 
 
 

Ouro Preto, 26 de fevereiro de 2013. 
 
 
 
 
 

Prof. Uelinton Manoel Pinto 
Presidente do Colegiado de Curso de 

Ciência e Tecnologia de Alimentos 
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ANEXO 
 

Nova versão aprovada na 67ª Reunião Ordinária do COCTA em 30/07/2021 - enquanto 
durar a situação de pandemia 

 
O Aluno tem que apresentar certificados em pelo menos 5 atividades diferentes dessa 
planilha  

ATIVIDADES CARGA 
HORÁRIA PERIODICIDADE 

Programa de Pesquisa (Iniciação Científica) 10 Por Semestre 
Programa de Monitoria e Pró-Ativa 10 Por Semestre 
Programa/Projeto de Extensão 10 Por Semestre 
Grupos PET 10 Por Semestre 
Publicação de resumo em evento qualificação científica (regional) 5 Por Publicação 
Publicação de resumo em evento qualificação científica (nacional) 10 Por Publicação 
Publicação científica em evento de qualificação científica 
(internacional) 20 Por Publicação 

Publicações de artigos completos em revistas indexadas 20 Por Artigo 

Atividades de estágios profissionais complementares (Indústria) 10 A cada 60h de 
estágio 

Estágio em Pesquisa (Laboratório) 5 Por Semestre 
Disciplinas cursadas pelo aluno em outras instituições de Ensino 
Superior, através de convênio, intercâmbio, etc, cujas cargas horárias 
não puderem ser aproveitadas pelo procedimento de Aproveitamento 
de Estudos.  

1 Por 2h/aula 

Representação discente em órgãos colegiados da UFOP, tais como: 
CEPE, Conselho Departamental, CUNI, COCTA, Departamento, etc.  5 Por Semestre 

Componente e representante discente em Centro Acadêmico e 
Empresa Júnior.  5 Por ano 

Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalhos 
(Art. 1º, § 3º, item 3).  5 Por evento 

Participação em eventos científicos com apresentação de trabalhos 
(Art. 1º, § 3º, item 3). 10 Por evento 

Visitas técnicas não vinculadas a disciplinas do curso, mediante 
apresentação de comprovante.  * Por Participação 

Obtenção de premiações científicas e técnicas na área da Ciência e 
Tecnologia de Alimentos devidamente comprovadas.  10 Por Participação 

Registro de Patente 25 Por Patente 
Atividades culturais e/ou esportivas, mediante apresentação do 
comprovante oficial 5 Da atividade 

Línguas (com apresentação de comprovantes).  5 Por Semestre 
concluído 

Cursos EAD 
Carga 

horária do 
curso  

Por Curso 

Cursos e minicursos Complementares/Presenciais Do evento/ 
minicurso Por evento 

Participação como voluntário em atividade de pesquisa e extensão 5 Por Semestre 
Doação de material biológico (sangue, cabelo, medula) 1 Por doação 
Participação em grupos de estudos 5 Por Semestre 
Trabalhos Sociais (creches, escolas, asilos, presídios, hospitais, casa de 
recuperação de dependentes químicos, mutirão comunitário).  2 Por trabalho 
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Organização de eventos 5 Por evento 

Participação como instrutor em palestras técnicas, seminários e cursos 
da área 1 Por Participação 

Presença em Defesas de TCC 1 Por Participação 
Bancas de estágio do Curso de CTA 0,5 Por Participação 
Participação "Mostra de Profissões da UFOP" 5 Por Participação 
Participação em painel treinado (Laboratório de Análise Sensorial) * Por Participação 
Pré-seleção Painel Treinado * Por Participação 
 
* Carga horária da visita ou do Painel. 
 


