
10. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam, 

por avaliação, o reconhecimento de habilidades, conhecimentos, competências e 
atitudes do aluno, inclusive adquiridos fora do ambiente acadêmico. 

As atividades complementares incluem atividades extras curriculares 
oferecidas pela própria instituição ou por outras instituições de ensino desde que 
reconhecidas. A carga horária das atividades complementares somarão 100 horas que 
deverão ser reconhecidas por meio de documentação junto ao Colegiado do curso, 
sendo facultativa a aplicação dessa carga horária que deverá ser documentada e 
registrada também no currículo do estudante. 

As atividades complementares se constituem de componentes curriculares 
enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do formando, sem que se 
confundam com o estágio supervisionado. 

Fazem parte dessas atividades: 
a) Disciplinas optativas da Matriz Curricular do Curso que extrapolam às 225 

horas das obrigatórias; 
b) Disciplinas de outros cursos voltadas para a formação integral do aluno e não 

contempladas no currículo do curso; 
c) Monitorias em disciplinas (voluntária ou remunerada); 
d) Participação em jornadas, eventos, simpósios, congressos, seminários, cursos 

de curta duração e núcleos temáticos; 
e) Participação e apresentação de trabalho científico (oral, pôster, resumo simples 

ou expandido), em eventos de âmbito nacional, regional ou internacional; 
f) Participação na elaboração de trabalho científico (autoria ou coautoria) 

apresentado em eventos de âmbito regional, nacional ou internacional; 
g) Publicação de artigo científico completo (artigo publicado ou aceite final da 

publicação) em periódico especializado; 
h) Autoria ou coautoria de livro na área de conhecimento do curso; 
i) Participação em Projetos de Extensão, de Iniciação Científica, PET, e outras 

atividades de pesquisa e extensão;  
j) Estágio não obrigatório de vivência ou treinamento profissional;  
k) Estágios Extracurriculares (em instituições e/ou empresas conveniadas); 
l) Visitas técnicas fora do âmbito curricular; 
m) Participação de representação em entidades estudantis, Colegiado de curso, 

Conselho da Unidade Acadêmica e Conselhos Superiores.  
n) Participação como membro de comissão organizadora de eventos de pesquisa 

científica e extensão; 
o) Ministrante de cursos de extensão e similares; 
p) Ministrante de palestra ou debatedor de mesa redonda e similares; 
q) Participação em Fóruns de Desenvolvimento Regional; 
r) Participação em disciplinas de Nivelamento oferecidas pelo Programa de 

Formação Complementar e de Nivelamento Discente (discentes do primeiro, 
segundo e terceiro períodos). 

 
Haverá orientação ao estudante para estimular a prática de estudos (na 

biblioteca, internet) independentes, transversais, interdisciplinares, de permanente e 
contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o 
mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do curso, integrando-as às diversas 
peculiaridades regionais e culturais, com o objetivo de que o estudante encontre suas 
vocações e interesses a serem desenvolvidos nas atividades curriculares e 
complementares. 

As atividades Complementares deverão ser comprovadas com documentos 
que evidenciem suas respectivas cargas horárias máximas credenciáveis conforme 
detalhamento a seguir na Tabela 1. 



Tabela 1. Tipos de atividades complementares e suas cargas horárias máximas por 
estudante. 
 

TIPO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
CH* 

MÁXIMA 

Disciplinas concluídas em cursos de graduação de Instituições de 
Ensino Superior credenciadas pelo MEC que extrapolam às 225 
horas das obrigatórias ou não previstas na matriz curricular do 
curso, que sejam afins à área de formação. Apresentar documento 
comprobatório de participação, conclusão e conceito obtido, devidamente 
registrado pela Instituição promotora, bem como a carga horária, a ementa 
e a data de realização. 

80 

Monitoria em disciplinas do curso. Apresentar documento 
comprobatório com registro da atividade, carga horária, data de início e 
fim, nome da disciplina, nome do discente, nome do docente supervisor, 
nome da instituição promotora e assinaturas. 

80 

Participação em jornadas, eventos, simpósios, congressos, 
seminários, cursos de curta duração e núcleos temáticos. Apresentar 
documento comprobatório com registro da atividade, condição do 
participante, local, data de início e fim, nome do educando, nome da 
instituição promotora e assinaturas. 

80 

Participação e apresentação de trabalho científico (oral, pôster, 
resumo simples ou expandido), em eventos de âmbito nacional, 
regional ou internacional. Apresentar a publicação, documento 
comprobatório com registro da atividade, condição do participante, local, 
data de início e fim, nome do educando, nome da instituição promotora e 
assinaturas. 

80 

Participação em trabalho científico (autoria, coautoria) apresentado 
em eventos de âmbito regional, nacional ou internacional. Apresentar 
cópia da publicação original com registro da atividade, local, data de início 
e fim, nome do educando, nome da instituição promotora. 

80 

Publicação de artigo científico completo (artigo publicado ou aceite 
final da publicação) em periódico especializado. Apresentar cópia da 
publicação original com registro do periódico, data, nome do discente, 
nome da instituição responsável pelo periódico. 

80 

Autoria ou coautoria de livro na área de conhecimento do curso. 
Apresentar original e cópia da publicação original com registro de data, 
nome do discente, nome da instituição responsável pela publicação, 
editora ou gráfica e ISBN. 

80 

Participação em Projetos de Iniciação Científica, Extensão, PET, e 
outras atividades de pesquisa e extensão. Apresentar documento 
comprobatório (declaração) com registro da atividade, tipo de participação, 
carga horária, local, data de início e fim, título da pesquisa ou da atividade 
de extensão, nome do educando, nome da instituição promotora, nome do 
docente orientador e assinaturas. 

80 

Estágio não obrigatório de vivência agroecológica ou treinamento 
profissional extracurricular. Apresentar relatório de estágio, documento 
comprobatório (declaração) com nome da instituição, empresa ou 
propriedade, nome e número de registro do profissional professor ou 
supervisor, local, data de início e fim, carga horária e assinaturas. 

80 

Visitas técnicas fora do âmbito curricular. Apresentar relatório da visita 
técnica, documento comprobatório (declaração) com nome da instituição, 
empresa ou propriedade, nome do profissional professor ou supervisor, 
local, data de início e fim, carga horária e assinaturas. 

50 



Participação de representação em entidades estudantis, Colegiado 
de curso, Conselho da Unidade Acadêmica e Conselhos Superiores. 
Apresentar documento comprobatório (declaração) com registro da 
atividade, tipo de participação, carga horária ou período, local, nome do 
educando, nome da instituição promotora e assinaturas. 

80 

Participação como membro de comissão organizadora de eventos de 
pesquisa e extensão. Apresentar documento comprobatório (declaração) 
com registro da atividade, tipo de participação, carga horária ou período, 
local, nome do educando, nome da instituição promotora e assinaturas. 

50 

Ministrante de cursos de extensão e similares, palestra ou debatedor 
de mesa redonda e similares. Apresentar documento comprobatório 
(declaração) com registro de conteúdo, tipo de participação, carga horária, 
local, data de início e fim, nome do evento, nome do educando, nome da 
instituição promotora e assinaturas. 

80 

Participação em Fóruns de Desenvolvimento Regional. Apresentar 
documento comprobatório (declaração), tipo de participação, carga 
horária, local, data de início e fim, nome do evento, nome do educando, 
nome da instituição promotora e assinaturas. 

80 

Participação em disciplinas de Nivelamento oferecidas pelo 
Programa de Formação Complementar e de Nivelamento Discente 
(discentes do primeiro, segundo e terceiro períodos). Apresentar 
documento comprobatório de participação, conclusão e conceito obtido, 
devidamente registrado pela Instituição promotora, bem como a carga 
horária, a ementa e a data de realização. 

80 

*CH – Carga Horaria 

 

As atividades não previstas aqui deverão ser analisadas pelo Colegiado do 
curso, que fará uma avaliação e acreditação mediante critérios semelhantes aos 
utilizados neste documento. 

As atividades cujos comprovantes não especificarem a carga horária receberão 
a equivalência em horas conforme a Tabela 2 a seguir ou por aproximação. 

 
Tabela 2. Equivalência em horas das atividades complementares. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES HORAS 

Participação em jornadas, eventos, simpósios, congressos, seminários, 
cursos de curta duração e núcleos temáticos. 
Regional (cada)  
Nacional (cada)  
Internacional (cada)  

 
 

5 
10 
20 

Bolsista ou voluntário em projetos de iniciação científica, extensão, PET 
e outras atividades de pesquisa e extensão (total) 

80 

Participação como membro de comissão organizadora de eventos de 
pesquisa e extensão (cada) 

5 

Participação/apresentação de trabalho científico (oral, pôster, resumo 
simples ou expandido) em eventos de âmbito regional – R, nacional – N 
ou internacional – I. 
Resumos simples (cada) 
Resumos expandidos (cada) 
Trabalhos completos (cada) 

R – N – I  
 
 

10 –15 –20 
20 –25 –30 
30 –35 –40  

Publicação em anais de eventos científicos regionais, nacionais e 
internacionais. 
Resumos simples (cada) 
Resumos expandidos (cada) 

R – N – I  
 

10 –15 –20 
20 –25 –30 



Trabalhos completos (cada) 30 –35 –40 

Artigos completos publicados em periódicos indexados nacionais e 
internacionais. 
Nacionais (cada) 
Internacionais (cada) 

 
50 
60 

Autoria de livro ou coautoria (cada) 50 

Monitoria acadêmica (total) 85 

Participação em colegiados (por semestre) 
Conselhos Superiores 
Coordenadoria de Curso 
Colegiado de Instituto 
Representante de turma 

 
10 
10 
5 
5 

 
 


