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NORMATIVA PPGeo-Uesbnº 06 de 03outubro de 2017 
 

CRITÉRIOS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO MESTRADO EM GEOGRAFIA 
DOPPGeo-UESB 

 
Considerando as normas gerais da Pós-Graduação da Uesb e o Regimento do Curso de Pós-Graduação em 
Geografia o Colegiado do PPGeo-Uesbestabelece parâmetros e condições para comprovação das 
Atividades Complementares no âmbito do Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia. 
 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, PPGeo-Uesb, no uso de suas atribuições legais e visando regulamentar as Atividades 
Complementares, 
 
RESOLVE: 
Art. 1° - Estabelecer parâmetros e normas para comprovação das Atividades Complementares, 
desenvolvidas durante o período de integralização, para os alunos do Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (PPGeo-Uesb). 
 
Art. 2º - As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-
aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional. O que caracteriza este 
conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária semanal, com controle do tempo total de 
dedicação do estudante durante curso de pós-graduação stricto sensu. 
 
Art. 3º - O aluno regularmente matriculado no PPGeo-Uesb deve cursar no mínimo 2 (dois) créditos em 
Atividades Programadas Complementares, totalizando 30 horas. 
 
Art. 4º - As Atividades Complementares compreendem a participação em: congressos, seminários, 
simpósios, encontros, conferências, minicursos, oficinas, mesas redondas, projetos, publicações e outros, 
sendo seus respectivos valores, assim constituídos: 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES  HORAS A 

SEREM 
COMPUTADAS 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA A SER 
CONSIDERADA 

Participação em eventos científicos da 
Geografia e/ou relacionados diretamente à 
temática de pesquisa em desenvolvimento 
com a publicação de trabalho. 

Locais/regionais 
Nacionais 
Internacionais 

3h 
5h 
7h 

Máximo 15h 

Participação em eventos científicos da 
Geografia e/ou relacionados diretamente à 
temática de pesquisa em desenvolvimento 
sem a publicação de trabalho completo. 
(Ouvinte) 

Locais/regionais 
Nacionais 
Internacionais 

2h 
3h 
4h 

Máximo 15h 

Conferência ou palestra proferida em 
eventos da Geografia ou em vinculação com 
a temática de pesquisa 

Locais/regionais 
Nacionais 
Internacionais 

5h 
8h 
10h 

Máximo 20h 

Ministrar minicursos, oficinas ou cursos 
diretamente ligados à temática da pesquisa 
em desenvolvimento 

Carga horária de 
8 a 20 horas 
Carga horária 

4h 
 
8h 

Máximo 10h 



 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO SUDOESTE DA BAHIA – 

UESB 

acima de 20 horas 
Publicações de artigos em periódicos 
científicos em Geografia ou áreas afins em 
autoria ou co-autoria 
Artigos aceito e no prelo terão a mesma 
pontuação. 
Artigos submetidos terão 50% da pontuação 

Qualis CAPES 
(Geografia) 
Qualis A1 ou A2  
Qualis B1 ou B2 
Qualis B3 a C 
Sem Qualis 
 

 
 
20h 
15h 
10h 
6h 

Máximo 25h 

Publicação emautoria ou co-autoria, de 
resenha, relatório de trabalho de campo ou 
de experiência e nota em revista cientifica 
especializada, independente da classificação 
da revista científica. 
Artigos aceito e no prelo terão a mesma 
pontuação. 
Artigos submetidos terão 50% da pontuação 

 5h Máximo 10h 

Publicação de livro, em autoria ou co-
autoria, em editora com corpo editorial e 
ISBN. 
No prelo terá a mesma pontuação. 
Livros submetidos terão 50% da pontuação 

 20h Máximo 20h 

Publicação de livro, em autoria ou co-
autoria, com ISBN. 
Prelo terá a mesma pontuação. 
Livros submetidos terão 50% da pontuação 

 10h Máximo 20h 

Publicação de capítulo de livro, em editora 
com corpo editorial e ISBN 
Artigos aceito e no prelo terão a mesma 
pontuação. 
Artigos submetidos terão 50% da pontuação. 

 15h Máximo 20h 

Publicação de capítulo de livro, em autoria 
ou coautoria com ISBN. 
No prelo terão a mesma pontuação. 
Artigos submetidos terão 50% da pontuação. 
Autoria ou co-autoria. 

 10h Máximo 20h 

Organização de livro com ISBN 
No prelo terão a mesma pontuação 
Submetidos terão 50% da pontuação. 

 10h Máximo 20h 

Publicação de trabalho completo, em autoria 
ou co-autoria, em anais de evento. 

Locais/regionais 
Nacionais 
Internacionais 

3h 
5h 
7h 

Máximo 15h 

Publicação de resumo expandido, em autoria 
ou co-autoria, em anais de evento. 
Autoria ou co-autoria. 

Locais/regionais 
Nacionais 
Internacionais 

2h 
3h 
4h 

Máximo 15h 

Apresentação de trabalho em evento 
científico (mesa redonda, grupo de trabalho, 
painel, comunicação científica, banner etc). 

Locais/regionais 
Nacionais 
Internacionais 

2h 
3h 
4h 

 

Participar da organização de eventos na 
Geografia ou áreas afins. 

Locais/regionais 
Nacionais 
Internacionais 

3h 
6h 
9h 

Máximo 10h 
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Participação em Comissão Editorial de 
revista científica classificada no Qualis. 
(Geografia ou áreas afins) 

 10h Máximo 10h 

Participação como relator (parecerista ad 
hoc) em artigo científico. 

 3h Máximo 10h 

Participação em bancas de trabalhos de 
conclusão de curso (graduação ou 
especialização). 

Graduação 
Especialização 

3h 
6h 

Máximo 15h 

Cursos complementares de curta duração. Carga horária de 
8 a 20 horas 
Carga horária 
acima de 20 horas 

5h 
 
10h 

Máximo 10h 

Participação em grupos de pesquisas 
cadastrados no CNPq. 

Por semestre 5h Máximo 10h 

Realização de Estágio de Estudo e Pesquisa 
no Exterior. 

Até 90 dias 
De 91 a 180 dias 

10h 
20h 

Máximo 20h 

Participação como representante discente, 
inclusive suplente, no Colegiado do PPGeo. 

Por ano 5h Máximo 5h 

 
Art. 5º- As Atividades Complementares, descritas no Art.4º, deverão ser comprovadas, pelo aluno, por 
meio de cópias de documentos a serem protocolados junto a secretaria do PPGeo. 
§ 1º Os documentos protocolados pelo discente serão analisados pela coordenação do PPGeo que emitirá 
documento comprobatório do cumprimento da carga horária das atividades complementares, conforme 
barema estabelecido no Art. 4º desta normativa. 
§ 2º O prazo máximo para o aluno protocolar a documentação é o dia do pedido da defesa de dissertação. 
 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Art. 6º - Os casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do PPGeo-Uesb.  
 
Documento aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UESB, 
em 03 de outubro de 2017. 


