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DESPACHO Nº 34, DE 15 DE MARÇO DE 2021

decide o processo nº 23000.002988/2021-80.

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, em
atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, artigos 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, artigos 2º,
48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e artigos 56, 58 a 60, 72 e 73 do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, com base na Nota Técnica nº
78/2021/CGSE/DISUP/SERES, determina perante a Faculdade do Vale do São Francisco -
FAVASF (cód. 19674), mantida pela Sociedade Educacional Cesar Vieira Diniz - Juazeiro do
Norte Ltda. (cód. 16313), inscrita no CNPJ sob o nº 20.880.868/0001-30:

I. o seu descredenciamento institucional;
II. a revogação das medidas cautelares impostas à Instituição pela Portaria

SERES nº 113, publicada em 10/02/2021;
III. a intimação da sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal, para

informar sobre os alunos remanescentes, se houver, e os meios adotados para a guarda e
conservação dos documentos acadêmicos, ou a cargo de qual entidade serão entregues os
documentos acadêmicos, nos termos do art. 58 do Decreto nº 9.235/2017, sob a pena de
aplicação de medidas previstas na legislação civil e penal;

IV. o reconhecimento para fins de expedição e registro de diplomas dos cursos
de Bacharelado em Administração (cód. 1304648) com 150 (cento e cinquenta) vagas
anuais autorizadas; Bacharelado em Ciências Contábeis (cód. 1306245) com 150 (cento e
cinquenta) vagas anuais autorizadas; Bacharelado em Direito (cód. 1396150) com 150
(cento e cinquenta) vagas anuais autorizadas; Bacharelado em Engenharia Civil (cód.
1304650) com com 150 (cento e cinquenta) vagas anuais autorizadas; Bacharelado em
Engenharia de Produção (cód. 304649) com com 150 (cento e cinquenta) vagas anuais
autorizadas; Tecnológico em Logística (cód. 1306246) com com 120 (cento e vinte) vagas
anuais autorizadas; Bacharelado em Nutrição (cód. 1406664) com 75 (setenta e cinco)
vagas anuais autorizadas; nos termos do artigo 73, § 2º do Decreto nº 9.235, de 2017 e
artigo 27, §2º da Portaria nº 315, publicada no DOU de 05/04/2018;

V. a determinação à sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,
para comprovar a publicação da decisão de descredenciamento no seu site na WEB;

VI. a notificação da decisão e da possibilidade de apresentação de recurso ao
Conselho Nacional de Educação- CNE, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 75
do Decreto 9.235/2017, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº
9.784/1999;

VII. a efetivação da notificação por meio eletrônico mediante e-mail e pelo
Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC;

VIII. o arquivamento do presente processo, após o prazo recursal, na ausência
da interposição do recurso cabível.

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA

DESPACHO Nº 35, DE 15 DE MARÇO DE 2021

decide o processo nº 23000.002980/2021-13.

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, em
atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, artigos 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, artigos 2º,
48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e artigos 56, 58 a 60, 72 e 73 do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, com base na Nota Técnica nº
86/2021/CGSE/DISUP/SERES, determina perante a Faculdade Nectar (cód. 17894), mantida
pelo Nectar - Núcleo de Empreendimentos em Ciência, Tecnologia e Artes (cód. 15226):

i) O seu descredenciamento institucional;
ii) O reconhecimento para fins de expedição e registro de diplomas do curso de

Administração (cód. 1208386), nos termos do artigo 73, § 2º do Decreto nº 9.235, de 2017
e artigo 27, §2º da Portaria nº 315, publicada no DOU de 5 de abril de 2018;

iii) A intimação da sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,
para informar sobre os alunos remanescentes, se houver, e os meios adotados para a
guarda e conservação dos documentos acadêmicos, ou a cargo de qual entidade serão
entregues os documentos acadêmicos, nos termos do art. 58 do Decreto nº 9.235/2017,
sob pena de aplicação de medidas previstas na legislação civil e penal;

iv) A determinação à sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,
para comprovar a publicação da decisão de descredenciamento no seu site na WEB;

v) A notificação da decisão e da possibilidade de apresentação de recurso ao
Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 75 do
Decreto 9.235/2017, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784/1999;

vi) A efetivação da notificação por meio eletrônico mediante e-mail e pelo
Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC;

vii) O arquivamento do presente processo, após o prazo recursal, na ausência
da interposição do recurso cabível.

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA

DESPACHO Nº 36, DE 15 DE MARÇO DE 2021

decide o processo nº 23000.002982/2021-11.

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, em
atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, artigos 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, artigos 2º,
48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e artigos 56, 58 a 60, 72 e 73 do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, com base na Nota Técnica nº
87/2021/CGSE/DISUP/SERES, determina perante a Faculdade Criativo de Ciências Aplicadas
- Factivo (cód. 18276), mantida pelo Duarte Coelho Empreendimentos Educacionais Ltda.-
MEC (cód. 15972), inscrita no CNPJ sob o nº 15.469.484/0001-90:

i) O seu descredenciamento institucional;
ii) O reconhecimento para fins de expedição e registro de diplomas dos cursos

de Educação Física (cód. 1292566) e Enfermagem (cód. 1292563), nos termos do artigo 73,
§ 2º do Decreto nº 9.235, de 2017 e artigo 27, §2º da Portaria nº 315, publicada no DOU
de 5 de abril de 2018;

iii) A intimação da sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,
para informar sobre os alunos remanescentes, se houver, e os meios adotados para a
guarda e conservação dos documentos acadêmicos, ou a cargo de qual entidade serão
entregues os documentos acadêmicos, nos termos do art. 58 do Decreto nº 9.235/2017,
sob pena de aplicação de medidas previstas na legislação civil e penal;

iv) A determinação à sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,
para comprovar a publicação da decisão de descredenciamento no seu site na WEB;

v) A notificação da decisão e da possibilidade de apresentação de recurso ao
Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 75 do
Decreto 9.235/2017, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784/1999;

vi) A efetivação da notificação por meio eletrônico mediante e-mail e pelo
Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC;

vii) O arquivamento do presente processo, após o prazo recursal, na ausência
da interposição do recurso cabível.

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA

DESPACHO Nº 37, DE 15 DE MARÇO DE 2021

decide o processo nº 23000.002983/2021-57

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, em
atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, artigos 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, artigos 2º,
48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e artigos 56, 58 a 60, 72 e 73 do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, com base na Nota Técnica nº
95/2021/CGSE/DISUP/SERES, determina perante a Faculdade Ideal de Alto Horizonte -
Unideal (cód. 18450), mantida pela Faculdade Brasileira de Educação Superior - Ltda -ME
(cód. 16007):

i) O seu descredenciamento institucional;
ii) O reconhecimento para fins de expedição e registro de diplomas dos cursos

de Administração (cód. 1263481), Ciências Contábeis (cód. 1262640), Engenharia de
Produção (cód 1262642), Logística (cód. 1262643) e Pedagogia (cód. 1262641), nos termos
do artigo 73, § 2º do Decreto nº 9.235, de 2017 e artigo 27, §2º da Portaria nº 315,
publicada no DOU de 5 de abril de 2018;

iii) A intimação da sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,
para informar sobre os alunos remanescentes, se houver, e os meios adotados para a
guarda e conservação dos documentos acadêmicos, ou a cargo de qual entidade serão
entregues os documentos acadêmicos, nos termos do art. 58 do Decreto nº 9.235/2017,
sob pena de aplicação de medidas previstas na legislação civil e penal;

iv) A determinação à sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,
para comprovar a publicação da decisão de descredenciamento no seu site na WEB;

v) A notificação da decisão e da possibilidade de apresentação de recurso ao
Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 75 do
Decreto 9.235/2017, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784/1999;

vi) A efetivação da notificação por meio eletrônico mediante e-mail e pelo
Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC;

vii) O arquivamento do presente processo, após o prazo recursal, na ausência
da interposição do recurso cabível.

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA

DESPACHO Nº 38, DE 15 DE MARÇO DE 2021

decide o processo nº 23000.002995/2021-81.

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, em
atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, artigos 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, artigos 2º,
48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e artigos 56, 58 a 60, 72 e 73 do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, com base na Nota Técnica nº
85/2021/CGSE/DISUP/SERES, determina perante a Faculdade Unilagos (cód. 17165),
mantida pela Fundação de Ensino Superior de Mangueirinha - FESMAN (cód. 2332):

i). O seu descredenciamento institucional;
ii). A intimação da sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,

para informar sobre alunos remanescentes, se houver, e os meios adotados para a guarda
e conservação dos documentos acadêmicos, ou a cargo de qual entidade serão entregues
os documentos acadêmicos, nos termos do art. 58 do Decreto nº 9.235/2017, sob pena de
aplicação de medidas previstas na legislação civil e penal;

iii). A determinação à sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,
para comprovar a publicação da decisão de descredenciamento no seu site na WEB;

iv). A notificação da decisão e da possibilidade de apresentação de recurso ao
Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 75 do
Decreto 9.235/2017, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784/1999;

v). A efetivação da notificação por meio eletrônico mediante e-mail e pelo
Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC;

vi). O arquivamento do presente processo, após o prazo recursal, na ausência
da interposição do recurso cabível.

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA

DESPACHO Nº 39, DE 15 DE MARÇO DE 2021

decide o processo nº 23000.002968/2021-17.

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019, em
atenção ao disposto nos arts. 206 e 209 da Constituição, art. 46 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, artigos 2º, 3º e 10 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, artigos 2º,
48 e 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e artigos 56, 58 a 60, 72 e 73 do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, com base na Nota Técnica nº
83/2021/CGSE/DISUP/SERES, determina perante a Faculdade de Tecnologia Pedro Rogério
Garcia - FATEP (cód. 4092):

i). O seu descredenciamento institucional;
ii). A intimação da sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,

para informar sobre alunos remanescentes, se houver, e os meios adotados para a guarda
e conservação dos documentos acadêmicos, ou a cargo de qual entidade serão entregues
os documentos acadêmicos, nos termos do art. 58 do Decreto nº 9.235/2017, sob pena de
aplicação de medidas previstas na legislação civil e penal;

iii). A determinação à sua mantenedora, na pessoa de seu representante legal,
para comprovar a publicação da decisão de descredenciamento no seu site na WEB;

iv). A notificação da decisão e da possibilidade de apresentação de recurso ao
Conselho Nacional de Educação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 75 do
Decreto 9.235/2017, sem efeito suspensivo nos termos do art. 61 da Lei nº 9.784/1999;

v). A efetivação da notificação por meio eletrônico mediante e-mail e pelo
Sistema de Comunicação da Caixa de Mensagens do e-MEC;

vi). O arquivamento do presente processo, após o prazo recursal, na ausência
da interposição do recurso cabível.

PAULO ROBERTO ARAÚJO DE ALMEIDA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PORTARIA FNDE Nº 133, DE 18 DE MARÇO DE 2021

Altera o Anexo I da Portaria nº 629, de 03 de agosto
de 2017.

O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,
no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 6º do Decreto n. º 9.007, de 20 de março
de 2017, e CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23034.024183/2017-13,
resolve:

Art. 1º Alterar os seguintes dispositivos do Anexo I da Portaria nº 629, de 3 de
agosto de 2017, consideradas alterações posteriores, que passam a ter a seguinte
redação:

Art. 2º [...]
I - Órgão de Assistência Direta e Imediata ao Presidente:
[...]
1. Gabinete - GABIN
1.1. Chefe de Gabinete
(...)
1.1.2 Assistente de Educação Corporativa - ASSEC
[...]
III - Órgãos específicos e singulares:
1.       (...)
1.2. Coordenação-Geral dos Programas do Livro - CGPLI
(...)
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1.2.5. Coordenação de Cálculo, Avaliação e Orçamento - COCAO
(...)
Art. 113. À Coordenação de Cálculo, Avaliação e Orçamento - COCAO

compete:
I - realizar estudos, cálculos, previsões e estimativas referentes ao atendimento

dos Programas do Livro;
II - Realizar e monitorar o processamento da demanda de atendimento dos

livros e materiais didáticos;
III - realizar estudos para estabelecer aprimoramento de metodologia de cálculo

do alunado beneficiado pelos Programas do Livro;
IV - subsidiar os trabalhos da Comissão Especial de Negociação dos Programas

do Livro, com estimativa de preços, relatórios técnicos de dados e estudos;
V - elaborar a proposta orçamentária referente aos Programas do Livro e

acompanhar sua execução; e
VI - criar e monitorar indicadores orçamentários internos e externos pertinentes

à Coordenação-Geral dos Programas do Livro - CGPLI.
(...)
Art. 2º Reinserir o art. 9º do Anexo I da Portaria nº 629, de 3 de agosto de

2017, com a seguinte redação:
"Art. 9º São atribuições do Assistente de Educação Corporativa:
I - desenvolver ações para coleta, articulação e sistematização de

conhecimentos vinculados aos programas, ações e projetos educacionais sob a
responsabilidade do FNDE;

II - elaborar e implementar metodologias de gestão do conhecimento,
fortalecendo a relação entre os agentes internos e externos do FNDE;

III - articular, planejar e promover, no âmbito das áreas do FNDE, integração
das ações de educação corporativa;

IV - produzir e compartilhar conteúdos pedagógicos multimidiáticos para
atendimento às ações de educação corporativa;

V - promover o estabelecimento de acordos e parcerias com outras instituições
visando à cooperação técnica e científica; e

VI - prospectar e promover o uso de tecnologia visando disseminação e
compartilhamento de conteúdos para o atendimento das ações de gestão do
conhecimento. "

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO LOPES DA PONTE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO PIAUÍ

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 18 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, DE 4 DE MARÇO DE 2021

Aprova o Regulamento do desenvolvimento das
Atividades Teórico-práticas de Aprofundamento
(ATPAs) em áreas específicas de interesse dos
estudantes dos cursos de licenciatura do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
(IFPI) e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto
Federal, aprovado pela Resolução nº 8, de 3 de março de 2021, publicada no Diário Oficial
da União de 4 de março de 2021, e considerando o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro
de 2019, e ainda:

a autonomia didático-científica conferida aos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia pela Legislação Educacional vigente;

a imprescindibilidade de atualizar a normatização das Atividades Teórico-
Práticas de Aprofundamento (ATPAS); e

a necessidade de contemplar atividades de ensino e de formação profissional
relacionadas à área dos cursos nos quais os alunos estão matriculados, resolve:

Art. 1º Aprovar, ad referendum, o Regulamento do Desenvolvimento das
Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento (ATPAs) em áreas específicas de interesse
dos estudantes dos Cursos de Licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí - IFPI.

Art. 2º A carga horária das atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento
(ATPAs) em áreas específicas de interesse dos estudantes será de 200 horas e terá como
base a distribuição de atividades estabelecidas a seguir:

I- atividades de Ensino e Iniciação à Docência;
II- atividades de Pesquisa e Eventos Científicos; e
III- atividades Outras (esportivas, culturais, filantrópicas, visitas técnicas ou de

outra natureza).
Art.3º Para atender aos requisitos de cumprimento das ATPAs, os discentes

deverão realizar atividades que contemplem, pelo menos, dois dos três grupos de
atividades mencionados no artigo anterior.

Art. 4º São consideradas atividades de Ensino e Iniciação à Docência:
I - disciplinas de graduação, distintas daquelas que façam parte da matriz

curricular do curso no qual o discente esteja matriculado, cursadas no mesmo período da
graduação no IFPI, na modalidade presencial ou a distância, nas quais o aluno tenha obtido
aprovação. Serão consideradas 20 (vinte) horas/aula por disciplina e o máximo de 60
(sessenta) horas/aula, comprovadas por meio de declaração ou de outro documento que
ateste a carga horária e o aproveitamento da disciplina;

II - participação em Programa Institucional de Monitoria Acadêmica. Serão
consideradas 10 (dez) horas por monitoria, limitando-se o máximo de 40 (quarenta) horas
em todo o curso de graduação, comprovadas por atestado ou por declaração da
Coordenação de Curso responsável pela monitoria;

III- participação, com frequência, no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência - PIBID, por um período mínimo de um semestre letivo. Serão
consideradas 25 (vinte e cinco) horas por semestre letivo, sendo o máximo de 100 (cem)
horas em todo o curso, tendo como comprovante declaração ou certificado do(a)
Coordenador(a) de área do Programa, do campus no qual o aluno está matriculado;

IV- participação, com frequência e aprovação, em cursos da área de linguagens,
inclusive de língua estrangeira, e da área de informática, com carga horária mínima de 30
(trinta) horas, realizados durante o período da graduação e que não tenham sido objeto de
aproveitamento de disciplina. Serão consideradas 15 (quinze) horas por curso e o máximo
de 45 (quarenta e cinco) horas em todo o curso de graduação, comprovadas por meio de
certificado ou de declaração de aprovação no curso;

V - participação, com frequência e aprovação, em minicursos relacionados à
área da graduação, presenciais ou a distância, com carga horária mínima de quatro horas.
Serão aproveitadas até 20 (vinte) horas por minicurso, limitando-se o máximo de 60
(sessenta) horas durante todo o curso de licenciatura, comprovadas por certificado ou por
declaração de aprovação; e

VI - experiência profissional como docente na educação básica, na área de
formação, por um período mínimo de um semestre letivo e que não tenha sido objeto de
aproveitamento de carga horária para o Estágio Supervisionado. Serão consideradas 25
(vinte e cinco) horas por semestre letivo, sendo o máximo de 50 (cinquenta) horas em todo
o curso, tendo como comprovante declaração da Instituição de Ensino na qual atuou.

Art. 5º São consideradas atividades de pesquisa e de eventos científicos:
I - participação em projetos de pesquisa aprovados em editais da Pró- Reitoria

de Pesquisa e Inovação do IFPI, orientados pelos professores do curso. Serão consideradas
50 (cinquenta) horas por projeto concluído e o máximo de 100 (cem) horas em todo o
curso de graduação, comprovadas por declaração ou por atestado de participação no
projeto, emitidos pela coordenação de pesquisa do campus;

II - participação voluntária em projetos de pesquisa devidamente cadastrados
na Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do IFPI, orientados pelos professores do curso.
Serão consideradas 50 (cinquenta) horas por projeto concluído, com limite máximo de 100
(cem) horas em todo o curso de graduação, tendo como documento comprobatório a
declaração ou o atestado de participação no projeto, emitidos pela coordenação de
pesquisa do campus;

III - participação como ouvinte em eventos científicos (congressos, seminários,
conferências, palestras, fóruns e semanas acadêmicas). Serão consideradas 5 (cinco) horas
por evento, com limite máximo de 20 (vinte) horas em todo o curso de graduação,
comprovadas por certificado de participação, emitido pela instituição promotora do
evento;

IV - Participação voluntária na organização de eventos científicos, nos quais
esteja envolvida a comunidade do IFPI e cuja realização esteja devidamente autorizada
pelo setor competente. Serão computadas até 15 (quinze) horas por evento, com limite
máximo de 60 (sessenta) horas em todo o curso, comprovadas por certificado ou
declaração assinados pelo servidor do IFPI responsável pelo evento, contendo o nome, a
descrição sucinta e a data da realização do evento; e

V - apresentação de trabalhos em eventos científicos e publicações, específicos
da área, conforme discriminado a seguir:

a) 8 (oito) horas por pôster, considerando-se o máximo de 40 (quarenta) horas
em todo o curso de graduação; 10 (dez) horas por apresentação oral, limitando-se ao
máximo de 50 (cinquenta) horas em todo o curso; 15 (quinze) horas por
minicurso/oficina/palestra ministrados, limitado ao máximo de 60 (sessenta) horas em todo
o curso. A comprovação será por meio de certificado emitido pela instituição promotora do
evento;

b) publicação em periódicos com ISSN, considerando-se 20 (vinte) horas por
trabalho publicado, limitado a, no máximo, 80 (oitenta) horas em todo o curso, tendo
como documento comprobatório a cópia do artigo;

c) publicação em anais de eventos científicos, na forma de resumo simples ou
expandido. Serão consideradas 4 (quatro) horas por trabalho publicado, limitando-se ao
máximo de 20 (vinte) horas em todo o curso, comprovadas por cópia das páginas dos anais
nas quais conste a publicação;

d) publicação de livro ou capítulo de livro. Serão consideradas 30 (trinta) horas
por livro publicado e 10 (dez) horas por capítulo publicado, limitando-se ao máximo de 90
(noventa) horas em todo o curso, comprovadas por cópia da ficha catalográfica da
publicação, do sumário constando o título do capítulo com autoria e da primeira página do
livro ou do capítulo;

e) premiação em evento ou concurso científico. Serão computadas 20 (vinte)
horas para cada premiação, com um limite máximo de 40 (quarenta) horas em toda a
graduação, comprovadas por certificado ou por declaração expedidos pela entidade
organizadora do evento ou do concurso científico; e

f) produção de softwares e/ou mídias didático-científicas na área do curso.
Serão computadas 15 (quinze) horas por material produzido, com limite de 30 (trinta)
horas em todo o curso, comprovadas por cópia do material produzido ou por declaração
contendo endereço eletrônico do material ou declaração do setor competente.

Art. 6º São consideradas outras atividades (esportivas, culturais, filantrópicas,
visitas técnicas):

I - participação voluntária na organização de eventos esportivos ou culturais,
nos quais esteja envolvida a comunidade do IFPI, cuja realização deverá estar devidamente
autorizada pelo setor competente. Serão computadas até 15 (quinze) horas por evento,
com limite máximo de 30 (trinta) horas em todo o curso, comprovadas por declaração ou
certificado assinados pelo servidor do IFPI responsável pelo evento, contendo o nome, a
descrição sucinta e a data da realização do evento;

II - participação voluntária na organização de eventos esportivos ou culturais,
em Instituições Públicas ou Privadas socialmente reconhecidas. Serão computadas até 10
(dez) horas por evento, no limite máximo de 20 (vinte) horas em todo o curso,
comprovadas por certificado ou declaração emitidos por Instituição Pública ou Privada
socialmente reconhecida, contendo o nome, a descrição sucinta e a data da realização do
evento;

III - participação voluntária em eventos filantrópicos desenvolvidos no âmbito
do IFPI. Serão computadas até 15 (quinze) horas por evento, no limite máximo de 30
(trinta) horas em todo o curso, comprovadas por certificado ou declaração emitidos pelo
setor responsável; e

IV - visitas técnicas realizadas de acordo com as diretrizes do PPC, devidamente
registradas na coordenação de extensão. Serão computadas 2 (duas) horas por visita, no
limite máximo de 12 (doze) horas, durante todo o curso, comprovadas por declaração
emitida pelo setor responsável.

Art. 7º Para consolidação dos registros de aproveitamento das ATPAs, o
discente deverá requerer, junto à Coordenação do Curso, a validação das cargas horárias
de acordo com o seguinte procedimento:

I - preencher o formulário de atividades (Anexo I);
II - anexar, ao formulário, a documentação comprobatória, conforme este

regulamento; e
III - protocolar o processo, encaminhando-o à Coordenação do Curso,

especificando o assunto com o seguinte título: Solicitação de Validação de AT P A s .
§ 1º Para registro das ATPAs, o aluno deverá apresentar à coordenação de seu

curso, no semestre de conclusão, os documentos originais, a fim de que o coordenador
confira as informações constantes no Anexo I e valide tais documentos.

§ 2º Não haverá limitação quanto ao mínimo de semestres nos quais o
estudante desenvolverá as atividades, desde que integralize as 200 (duzentas) horas
exigidas no PPC, até o semestre de conclusão do curso.

Art. 8º Após o recebimento do processo, a Coordenação de Curso deverá
encaminhá-lo ao Colegiado do curso para emissão do parecer que defira ou indefira a
validação, com as devidas justificativas, conforme modelo do Anexo II.

Art. 9º O aluno deverá ser convocado pela coordenação para dar ciência do
parecer emitido pelo Colegiado.

§ 1º Caso o parecer seja de deferimento, a Coordenação de Curso deverá
encaminhar o processo ao Controle Acadêmico para registro da carga horária no Histórico
do aluno.

§ 2º Caso o parecer seja de indeferimento, o aluno poderá:
a) fazer as correções sugeridas pelo Colegiado do curso e apresentar

novamente o processo à Coordenação, com os Anexos I e III refeitos, sem necessidade de
novo protocolo para validação; e

b) recorrer da decisão do Colegiado do curso, apresentando novamente o
processo à Coordenação para nova avaliação, preenchendo o formulário do Anexo II, sem
necessidade de novo protocolo.

Art. 10. Ficam revogadas: I - a Resolução nº 17/2015 - CONSELHOR SUPERIOR,
de 06 de novembro de 2015; e II- a Resolução nº 64/2019 - CONSELHO SUPERIOR, de 23
de outubro de 2019.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA
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