
 

Tabela de Atividades Complementares 

Ensino 
 

Carga horária 
máxima Global 

Disciplinas extras cursadas 

 

Aprovação em disciplinas optativas inter e intracursos, oriundas de Instituição de 
Ensino Superior (IES), com frequência mínima de 75%, exceto se já contabilizadas 
para a atual matriz curricular. 

50 

Disciplina cursada e aprovada em outra IES, com frequência mínima de 75%, não 
computada em análise de aproveitamento de estudos junto à Secretaria. 

30 

Pesquisa 

 

 

Iniciação científica 

 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na IES. (Um por 
semestre) 

20 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos 
científicos externos, mencionando o nome da IES. (Um por semestre) 

40 

Atividades culturais 

 

Filme relacionado a alguma disciplina do curso. (Um por semestre) 5 
Resenha de livro relacionado à disciplina do curso. (Um por semestre) 10 
Resenha de Artigo relacionado à disciplina do curso. (Um por semestre) 5 
Participação em feiras, exposições relacionados ao curso. (Um por semestre) 10 
Participação em campeonatos esportivos organizados pela IES. (Um por semestre) 10 

Extensão 

 

 

Aprovação em curso de extensão na área específica da graduação atual ofertado 
pela IES. (Carga horária mínima do curso 20 horas para graduação em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e 80 horas para as demais graduações.). 

40 

Aprovação em curso de extensão na área específica da graduação atual, em 
outras IES ou à distância. (20 horas para graduação em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e 80 horas para as demais graduações). 

20 

Aprovação em demais cursos de extensão ou livres. (Carga horária mínima 40 
horas).  

10 

Aprovação em cursos de idiomas estrangeiros, em modalidade presencial. (Carga 
horária mínima de 60 horas). 

30 

Aprovação em cursos de informática, em modalidade presencial. (Carga horária 
mínima de 60 horas). 

30 

Eventos 
 

Participação em eventos científicos e/ou culturais promovidos pela IES (congresso, 
simpósio, conferência, seminário, workshop, dentre outros) (Apenas uma das 
modalidades por semestre). 

15 

Participação em eventos científicos e/ou culturais externos à IES (congresso, 
simpósio, conferência, seminário, workshop, dentre outros). (Apenas uma das 
modalidades durante o semestre). 

5 

Premiação em eventos e concursos (científica; cultural; literária, dentre outras) 
(10h cada, durante o semestre) 

15 

Visita técnica ou Aula de campo realizada pelo colegiado de curso. (Apenas uma 
modalidade por semestre) 

30 

Participação como ouvinte em defesa de monografia na área específica ou afim 
(1h cada). 

10 

Participação em comissão organizadora de evento ou atividade de extensão 
organizada pela IES. (Uma por semestre) 

30 

Participação em comissão organizadora de evento ou atividade de extensão 
externa à IES. (Uma por semestre). 

30 



Projetos 
 

Participação ou organização em programas sociais institucionais. (Um por 
semestre) 

20 

Participação ou organização em campanhas da IES (saúde; educação; gestão; 
tecnologia). (Uma por semestre) 

20 

Representação Estudantil (5h por semestre) 5 

Monitoria 
 

Monitorias em disciplinas pertencentes à matriz curricular (50% da CH de cada 
certificado) 

30 

Estágio 
 

Estágio extra-curricular desenvolvido em parceiro registrado na IES, em área de 
atuação específica do curso (limitado a 20h por semestre) 

20 

 

Observação: A carga horária total das atividades complementares, devem 

estar dividida de forma proporcional em no mínimo Três modalidades 

das Sete apresentadas pela IES. 
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