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O QUE SERÁ APRESENTADO NESSA REUNIÃO?

 Definir o déficit de CH relacionado ao PPC do curso;

 Como calcular esse déficit?

 Acabei de entrar no curso, terei déficit?

 O que fazer se o resultado “der positivo” – superávit?

 O que fazer se o resultado “der negativo” – déficit?

 Como suprir o déficit encontrado?

 Qual seria o melhor caminho para quem vai se formar esse semestre?

 E para quem irá se formar no ano que vem?
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O que é um 

déficit de CH?



O QUE SERIA UM DÉFICIT DE CH?

 O déficit ocorrerá sempre que o curso aumentar 

a carga horária (CH) total da Estrutura 

Curricular no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC).

 Essa mexida pode ocorrer obrigatoriamente 

devido à mudanças nas DCNs, que foi o que 

motivou esse aumento de 2980 h para 3218 h 

(238 h de diferença) ou quando o curso atualiza 

o seu PPC periodicamente.

 E esse déficit se torna muito maior quando as 

mudanças ocorrem em semestres anteriores ao 

posicionamento do acadêmico no curso. 4



O QUE SERIA UM DÉFICIT DE CH?

 O déficit não fica explícito 

para nenhum aluno e não se 

pode concluir que não tem 

déficit a partir das 

disciplinas a cumprir. Pois, 

o déficit ocorre justamente 

das disciplinas que já fez e 

afeta mais quem está 

próximo de colar grau.
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SEMESTRE DISCIPLINA
CH 

ANTERIOR

CH 

ATUAL
DIFERENÇA

Lógica 34 51 -17

Vetores e Geometria Analítica 68 102 -34

Conjuntos 34 51 -17

Geometria Plana 68 102 -34

Trigonometria e Números Complexos 68 102 -34

Álgebra I 85 102 -17

Geometria Espacial 68 102 -34

Álgebra II 85 102 -17

Introdução à Metodologia Científica 51 68 -17

Análise Real 136 102 34

Introdução ao Software Matemático 51 68 -17

8º Cálculo IV 68 102 -34

TOTAL 816 1054 -238

1º

2º

3º

4º

7º

 Na tabela acima podemos verificar que a maioria das disciplinas que 

tiveram aumento de CH se concentram nos 2 primeiros anos do curso

(1º ao 4º semestre) e o déficit total pode chegar a 238 h.
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Como posso 

identificar se 

possuo um 

déficit de CH?



COMO IDENTIFICAR SE TENHO UM DÉFICIT DE CH? 🤔
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 Como informado anteriormente, o déficit não está 

explícito em nenhum lugar e o fato de já ter cumprindo 

todas as disciplinas não o abona de cumprir a CH 

aumentada com o novo PPC.

 Para tirar essa dúvida, precisará fazer um cálculo 

simples:

 Para achar os dados do cálculo acima precisará 

consultar o SISCAD, no menu “Análise de Histórico”
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Como achar essas 

informações no 

SISCAD?



COMO LOCALIZAR A CH TOTAL CUMPRIDA? 😯
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 A CH Total Cumprida fica localizada no final do 

Histórico (ou no final da Análise de Histórico). Nela 

já está incluída a CH de todas as disciplinas 

aprovadas (obrigatórias ou optativas), assim como 

aquelas que foram aproveitadas (DS) e também as 

Atividades Complementares (se já cumprida).



COMO LOCALIZAR AS DISCIPLINAS QUE ESTOU

CURSANDO AGORA? 😯
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 A CH das disciplinas que está cursando agora (MA) 

fica localizada no final do Histórico, na sequência 

das disciplinas 2021/2, com a identificação MA 

(Matriculado) (ou sombreado de cor amarela na 

Análise de Histórico – formato de Semestralizada

ou na parte superior – formato de Lista). Some a 

CH de todas essas disciplinas.



COMO IDENTIFICAR AS DISCIPLINAS QUE FALTAM

FAZER? 😨
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 A CH das disciplinas que fará nos próximos semestres

não aparece no Histórico, mas, na Análise de Histórico 

aparece sombreada de cor rosa – formato de 

Semestralizada ou na parte superior com o termo 

“Não cursada” – no formato de Lista). Some a CH de 

todas essas disciplinas.

 Não se esqueça de incluir Atividades Complementares (caso ainda 

não a tenha cumprido)
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ONDE ENCONTRO

ESSAS INFORMAÇÕES

NO SISCAD?

Semestralização Lista

Matriculado

Aprovada ou Aproveitada

Não Cursada

Disciplinas 

Pendentes 

ficam no 

TOPO da 

Lista

1º

2º

3º



E, AFINAL, COMO FAZER O CÁLCULO? ⁉

 O seu saldo de CH será obtido da seguinte diferença:

 (CH Total Cumprida + CH das disciplinas que está cursando agora (MA) + 

CH das disciplinas que fará nos próximos semestres) – 3218 

 Se o resultado for positivo, você não possui déficit, na verdade está 

com superávit de CH (excedente)

 Se o resultado for negativo, obviamente, esse valor representa o seu 

déficit a ser eliminado.
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COMO IDENTIFICAR SE TENHO UM DÉFICIT DE CH?

 Cálculo



MEU SALDO DEU POSITIVO! 😂
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MEU SALDO É POSITIVO, O QUE FAZER?
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Parabéns, você tem um superávit (excedente) de 

CH!

Caso tenha interesse, poderá utilizar esse saldo 

para abater as 200 h de Atividades 

Complementares. Mas, isso precisa ser analisado 

por uma comissão própria. E esse saldo é utilizado 

proporcionalmente.



EU INGRESSEI ESSE ANO (OU EM 2020) JÁ NO NOVO

PPC. NÃO TEREI DÉFICIT, CORRETO?
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 Sim, pois, cumprirá as disciplinas já com a CH de 

acordo com o novo PPC.



MEU SALDO DEU NEGATIVO! 😣
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E, AGORA, MEU SALDO DEU NEGATIVO, O QUE

FAZER?

Não se preocupe...

Basta suprir esse déficit cursando disciplinas 

optativas a mais (além das 102 h que são 

obrigatórias) ou fazendo outras atividades que estão 

definidas no PPC e que são organizadas em 

regulamento próprio.
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Optativas na 

forma de 

disciplina
(aquelas que aparecem na lista de oferta de todo semestre)



FAZER DISCIPLINAS OPTATIVAS A MAIS.

 Sim...

 Mas, deve verificar se já tem o mínimo de 102 h de optativas que são 

exigidas no PPC. 

 O curso oferece todo semestre algumas disciplinas optativas, e 

qualquer disciplina que faça em outro curso e, que não seja 

obrigatória no nosso curso (ou que não seja da nossa estrutura) irá 

computar como optativa para o acadêmico.

 Eu consigo fazer no período de Inverno/Verão? Sim. Precisa verificar 

a disponibilidade de vagas e as exigências que possam existir.

 Se o déficit for muito alto, não conseguirá fazer muitas optativas 

num único semestre. Precisa planejar isso junto com o(a) 

Coordenador(a) do Curso.
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Optativas na 

forma não 

disciplinar
(aquelas que precisam de inscrição e seguem um 

regulamento próprio)



OPTATIVAS NÃO DISCIPLINARES? 🤨

O que é isso afinal de contas?

 São componentes curriculares que não são ofertadas como uma 

disciplina comum (que exige notas e frequências). Elas são 

definidas por um regulamento próprio, com CH alta e com 

exigências próprias para o seu cumprimento: seminário, 

participação em extensão ou a defesa de monografia. As 

componentes disponíveis no nosso curso são:

320 h - Atividades de Extensão (AEX);

238 h - Atividades Orientadas de Ensino (AOE) e

238 h - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou PIBIC (que pode 

substituir o TCC).
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FAZER ATIVIDADES ORIENTADAS DE ENSINO (AOE)

 As Atividades Orientadas de Ensino (AOE) (238 h) são estudos 

desenvolvidos de forma individual ou em grupo sobre temática 

relacionada à Matemática e seu Ensino, sob orientação de um 

docente.

 Quando o TCC era obrigatório as AOE funcionavam como um TCC I, 

onde o acadêmico deveria fazer estudos propiciando ao acadêmico o 

contato com os diferentes métodos e metodologias para o processo de 

investigação que é imanente a todo trabalho de pesquisa.

 A avaliação das AOE se dará por meio de seminário público 

apresentado pelo acadêmico sobre a temática escolhida pelo 

orientador, que deverá emitir o parecer Aprovado ou Não Aprovado 

 Após o cumprimento, aparecerá no histórico as 238 h como optativa. 24



FAZER ATIVIDADES DE EXTENSÃO (AEX)

 As Atividades de Extensão (AEX) (320 h) demonstram caráter 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promova a 

interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade.

 Devem ser desenvolvidas sob a forma de programas, projetos, cursos, 

eventos, prestações de serviços, publicações e outros produtos acadêmicos, 

voltados a um objetivo comum e direcionados às questões relevantes da 

sociedade.

 As AEX poderão ser apresentadas semestralmente à Comissão de 

Atividades de Extensão para que sejam computadas e acumuladas até que 

se atinja a carga horária total de 320 h através de requerimento próprio.

 As ações de extensão que forem computadas como AEX não poderão ser 

utilizadas para o computo de carga horária de Atividades Complementares 

(ACS). 25



FAZER TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (238 h) constitui atividade 

acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de 

estudo, sendo o resultado do desenvolvimento de projeto de extensão, 

projeto de pesquisa, desenvolvida sob orientação e avaliação docente, 

sob a forma de monografia, artigo ou relatório final de iniciação 

científica (PIBIC) nas áreas de Matemática, Educação Matemática, 

Matemática Aplicada e suas respectivas subáreas, constituindo uma 

atividade complementar.

 O TCC precisa ser avaliado por uma banca examinadora ou ter o 

relatório aprovado (PIBIC) ou ter o artigo publicado.
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QUEM DEVO PROCURAR PARA ME INSCREVER?

As atividades AOE, AEX e TCC possuem comissão 

própria e está prevista uma reunião para a 

divulgação de orientações específicas caso o 

acadêmico tenha interesse em participar de alguma 

dessas atividades.
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QUAL O PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA AEX?

 12/11/2021: Prazo final para o Envio da Ficha de Encaminhamento 

em 2021/2 

 25/11/2021: Realização da Reunião para Elaboração do Relatório 

Final em 2021/2 

 A ficha deverá ser preenchida, assinada e digitalizada em PDF, 

juntamente com os documentos comprobatórios das atividades de 

extensão, sendo o arquivo enviado para o e-mail

aex.mat.cpan@gmail.com

 Comissão: 

 Renato (Presidente), Marcelo e Thays.
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QUAL O PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA AOE?

 03/09/2021: Prazo final para o Envio da Ficha de Inscrição e da Carta 

de Aceite do Orientador

 26/11/2021: Prazo final para Apresentação do Seminário 

 A ficha deverá ser preenchida, assinada e digitalizada em PDF, 

juntamente com a Carta de Aceite, sendo o arquivo enviado para o e-

mail aoe.mat.cpan@gmail.com

 Comissão: 

 Gilberto (Presidente), Janan e Thays.
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QUAL O PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA TCC?

 03/09/2021: Prazo final para o Envio da Ficha de Inscrição, do 
Protocolo de Entrega do Pré-projeto e da Carta de Aceite do 
Orientador

 05/11/2021: Prazo final para indicação de membros da banca 

 Até 10 dias antes da defesa: Entrega da versão final para análise 
dos membros da banca 

 26/11/2021: Data Limite para a Defesa 

 03/12/2021: Entrega da versão final pós-defesa 

 A ficha deverá ser preenchida, assinada e digitalizada em PDF, 
juntamente com o Protocolo de Entrega do Pré-projeto, do Pré-projeto 
e Carta de Aceite, sendo o arquivo enviado para o e-mail
tcc.mat.cpan@gmail.com

 Comissão:

 Marcelo (Presidente), Benedito e Janan
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MAIORES INFORMAÇÕES

 Leiam o Regulamento das Atividades (AOE, AEX, TCC) no site do 

curso.

 Leiam o PPC do Curso

 Contatem os membros (professores) das respectivas comissões

 Ou a Coordenação do Curso:

 mat.cpan@ufms.br

 Participem do Grupo do Whatsapp
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