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COMPLEMENTARES 

Tabela I – Atividades de iniciação à docência e pesquisa 

 

Tabela II – Cursos e disciplinas extracurriculares de formação complementar 

Atividades Horas-aula atribuídas 

a) Participação em cursos de formação 

de curta duração. 
De acordo com a carga horária do curso 

b) Participação em cursos de longa 

duração. 
Até 50 horas-aula por semestre 

c) Disciplinas não curriculares de caráter 

interdisciplinar. 
Até 50 horas-aula por semestre 

d) Participação em cursos de língua 

estrangeira. 
Até 20 horas-aula por semestre 

e) Outras atividades de acordo com a 

atividade desenvolvida 
De acordo com a atividade desenvolvida 

Máximo nas atividades: 200 horas-aula 

Modos de comprovação: comprovante de participação, declaração do responsável, 

declaração de participação, relatório de atividades desenvolvidas. 

Atividades Horas-aula atribuídas 

a) Exercício de monitoria, e tutoria de 

atividades de ensino à distância. 
Até 50 horas-aula por semestre 

b) Participação em pesquisas e projetos 

institucionais (PET/PIBIC/Funpesquisa), 

outros projetos de pesquisa ou trabalho 

técnico, sob supervisão de professores. 

Até 50 horas-aula por semestre 

c) Congressos, seminários, conferências 

ou eventos. 
Até 05 horas-aula por evento 

d) Defesas de dissertação de mestrado e 

tese de doutorado. 
Até 02 horas-aula por defesa 

e) Apresentação de monografias de final 

de seu curso (TCC) e/ou área afim. 
Até 01 hora por apresentação 

f) Visitas técnicas, coordenadas por 

professores do curso 
Até 05 horas-aula por visita 

g) Artigos publicados 
Até 50 horas-aula por artigo, divididas pelo 

número de autores. 

h) Participação como autor do trabalho 

em concursos, exposições e amostras 
Até 10 horas-aula por participação 

Máximo nas atividades: 200 horas-aula 

Modos de comprovação: comprovante de participação, declaração do responsável, 

declaração de participação, cópia da publicação. 



Tabela III – Atividades de extensão 

Atividades Horas-aula atribuídas 

a) Participação em projetos ou atividades 

de extensão, sob supervisão de 

autoridade competente. 

Até 50 horas-aula por semestre 

b) Participação em eventos. Até 5 horas-aula por evento 

Máximo nas atividades: 200 horas-aula 

Modos de comprovação: comprovante de participação, declaração do responsável, 

declaração de participação, relatório de atividades desenvolvidas. 

Tabela IV – Vivência profissional complementar. 

Atividades Horas-aula atribuídas 

a) Realização de estágio não-curricular, 

conforme normas do curso, ou realização 

de estágio em Empresa Júnior ou em 

Incubadora de Empresa 

 

Até 40 horas-aula por mês de estágio 

 

 

b) Atividade profissional específica na 

área do curso 

De acordo com a atividade desenvolvida 

 

d) Participação como titular ou suplente 

em entidade de representação estudantil 

específica 

Até 10 horas-aula por período mínimo de 

06 meses, não cumulativo no período 

 

e) Outras atividades de vivência 

profissional não contempladas 

De acordo com a atividade desenvolvida 

 

Máximo nas atividades: 200 horas-aula 

Modos de comprovação: comprovante de participação, declaração do responsável, 

declaração de participação, relatório de atividades desenvolvidas. 

Tabela V – Aproveitamento Complementação da Formação Social, Humana e 

Cultural 

Atividades Horas-aula atribuídas 

a) Participação em projetos sociais Até 10 horas-aula por mês 

b) Participação em atividades esportivas 

desde que comprovadas. 

Até 20 horas-aula por semestre 

 

c) Participação em atividades culturais 

desde que comprovadas. 

Até 20 horas-aula por semestre 

 

d) Participação em eventos de carácter 

cultural ou esportivo. 

Até 5 horas-aula por evento 

 

e) Participação em atividades 

beneficentes. 

Até 20 horas-aula por semestre ou 5 horas-

aula por evento 

f) Outras atividades De acordo com a atividade desenvolvida 

Máximo nas atividades: 200 horas-aula 

Modos de comprovação: comprovante de participação, declaração do responsável, 

declaração de participação, relatório de atividades desenvolvidas. 

 


