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Resolução nº 002/2016, de 27 de Abril de 2016 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Computação (PPGC), considerando 
deliberação do Colegiado do Programa, registrada na Ata 04/2016, RESOLVE deferir as regras 
para atribuição de créditos a Atividades Complementares, conforme especificado no Artigo 67 § 
3o do Regimento, como segue: 

Art 1 O aluno que desejar ter créditos atribuídos por Atividades Complementares deve 
fazer a solicitação ao Colegiado em conjunto com seu Orientador, encaminhando em 
anexo os comprovantes da execução da atividade. 

Art 2 As seguintes atividades podem ter créditos contabilizados, na quantidade 
especificada, até o limite máximo determinado pelo Regimento. 
• Artigo publicado como primeiro autor, em conferência ou periódico avaliado com 

Qualis maior ou igual a B2 ou equivalente, com submissão após o ingresso no 
Programa e na área da dissertação ou tese: quatro (4) créditos. 

• Artigo publicado como primeiro autor, em conferência ou periódico avaliado com 
Qualis maior que B5 e menor que B2, ou equivalentes, com submissão após o 
ingresso no Programa e na área da dissertação ou tese: dois (2) créditos. 

• Orientação ou co-orientação de aluno de Iniciação Científica, por um ano: um (1) 
crédito. 

• Orientação ou co-orientação de Trabalho de Conclusão de Curso, por um ano: 
dois (2) créditos. 

• Depósito de patente no INPI ou equivalente: dois (2) créditos. 
• Registro de Software no INPI: um (1) crédito. 
• Prospecção e co-elaboração de projeto de pesquisa: um (1) crédito. 
• Participação na organização de evento científico: um (1) crédito. 
• Participação em comitê técnico-científico de conferências e periódicos 

qualificados: um (1) crédito. 
• Participação na organização e execução de projeto de extensão ou ensino: um (1) 

crédito. 
• Participação em evento qualificado: um (1) crédito. 
• Participação em processo de avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso: um 

(1) crédito. 
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