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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

NATUREZA DA ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR 

REQUISITO PARA A 
ATRIBUIÇÃO DE CARGA 

HORÁRIA 

CARGA HORÁRIA POR 
ATIVIDADE 

Capacitação   

Participação em Aula Magna 

 

Assinatura na lista de 
presença 

 

02 horas por aula 

 
Participação em: congressos; 

palestras; conferências; 
seminários; fóruns; oficinas; 

minicursos; debates; feiras; 

jornadas; simpósios; 
exposições; workshops; 

atividades da Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia e 

similares 
 

Certificado de participação 

 

Em conformidade com o 

especificado no certificado 

Visita Técnica 
Assinatura na lista de 

presença 

 

Em conformidade com o 
estabelecido pelo professor 

responsável pela visita 

técnica 
 

Participação como ouvinte em 

bancas de monografia, 

dissertação e/ou teses 

Relatório com a assinatura do 
presidente da banca 

 
01 hora para defesa de 

monografia; 

02 horas para defesa de 
tese de mestrado e  

03 horas para defesa de 
tese de doutorado 

 

 
Disciplina cursada que não faça 

parte da matriz curricular do 

Curso (coerente com o Curso) 
ou extrapole a carga horária 

total obrigatória do Curso 
 

Histórico Escolar 

 

1/3 da carga horária 
especificada no Histórico 

Escolar. 
 

 

 
 

Transferência externa ou 
interna: atividades 

 

 
 

Solicitação de equivalência de 
Carga Horária através do 

 

Em conformidade com o 
estabelecido pelo professor 

responsável pelas Atividades 
Complementares 
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complementares cumpridas na 
instituição de origem 

 

protocolo na SEGEN com as 
devidas comprovações 

 
Máximo: 80 horas ao longo 

do Curso 
 

Curso de Qualificação 

Profissional ou Curso de 

Extensão 

Certificado de conclusão 
 

 

Em conformidade com o 
especificado no certificado 

 

Máximo: 80 horas ao longo 
do Curso 

 

Curso de Língua Estrangeira 
 
Certificado de conclusão 

 

 

10% da carga horária 

indicada no certificado 
 

Máximo: 10 horas por 
semestre 

 

Curso do Centro Cultural Feso 

Pro-Arte 

Certificado de conclusão 

 

 
Em conformidade com a 

tabela em anexo 
 

Análise de filmes relacionados 

à área de formação 

Relatório correlacionando o 

filme à área de formação 

 

01 hora por filme 
 

Máximo: 02 filmes por 
semestre 

 

 

Visita cultural: exposições de 
arte; museus; peças teatrais; 

parques de preservação 
ambiental e similares  

 

Preenchimento do relatório de 

atividades complementares 

02 horas por evento 

 
Máximo: 20 horas ao longo 

do Curso 
 

Produção Científica   

 

Produção e publicação de 

artigo científico em periódicos, 
anais ou revistas científicas 

 

Cópia da publicação, 

Certificado de apresentação 
ou carta de aceite 

Cada artigo equivale a 18 

horas 

 

Produção e publicação de 

capítulo de livro. 
 

Cópia do material publicado 
Cada publicação equivale a 

18 horas. 

   



 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS - FESO  
CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS – UNIFESO 
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CCT 
 

 
 

 

Produção/Elaboração de textos 
de divulgação científica em 

jornais acadêmicos em 
diferentes mídias 

 
 

Cópia do material publicado  

Cada atividade (lauda) 
equivale a 01 hora 

 
Máximo: 02 horas por 

semestre 
 

 

Apresentação de trabalho em 

eventos científicos 
(Fóruns, Congressos, 

Seminários, Conferências e 
similares) 

 

Certificado de apresentação 
do trabalho 

Cada trabalho equivale a 10 
horas 

 
Participação em projetos de 

Iniciação Científica 
 

Certificado de participação 
Cada semestre equivale a 36 

horas 

 

Liga Acadêmica 
 

Certificado de participação 
Cada semestre equivale a 36 

horas 

 

Participação da produção 
acadêmica em concursos 

 

Certificado de participação 
Cada participação equivale a 

18 horas 

 
Premiação da produção 

acadêmica em concursos 
 

Certificado de premiação 
Cada premiação equivale a 

36 horas 

Desenvolvimento de produtos 

tecnológicos 

 

Documentação do produto 
com aprovação do professor 

ou cópia do material publicado 
 

Cada produto equivale a 36 

horas 

Práxis   

Exercício de monitoria Certificado de participação 

 

Semestre equivale a 36 
horas 

 

 

Realização de estágio não 

obrigatório 
 

Termo de Compromisso de 

Estágio devidamente assinado 

Semestre equivale a 72 

horas 

 

 

 

Certificado de conclusão, 
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Programa Jovem Aprendiz 

contrato e relatório 
(carimbado e assinado pelo 

responsável da empresa) das 
atividades (correlacionadas ao 

Curso) desenvolvidas no 

ambiente de trabalho. 
 

10% da carga horária 
indicada no certificado 

 
Máximo: 10 horas por 

semestre 
 

 

Desenvolvimento de atividades 
profissionais coerentes com o 

Curso 

 

Relatório (carimbado e 
assinado pelo responsável da 

empresa) das atividades 
(correlacionadas ao Curso) 

desenvolvidas no ambiente de 
trabalho juntamente com a 

cópia da Carteira de Trabalho 

que comprove o vínculo 
empregatício com a empresa 

   

 

Máximo: 29 horas por ano 
 

 
Participação em projetos de 

extensão e no Programa de 
Iniciação Científica, Pesquisa e 

Extensão (PICPE) 
 

Declaração de participação 
Semestre equivale a 72 

horas 

 

Participação na comissão 
organizadora de eventos 

científicos, culturais, esportivos 
ou estudantis 

 

Declaração de participação 

 

Em conformidade com o 
estabelecido pelo professor 

responsável pelas Atividades 

Complementares 
 

Máximo: 10 horas por 
evento 

 

Representação Estudantil 
(Diretório ou Centro 

Acadêmico) 

Relatório das atividades 

realizadas no semestre com 
anuência do Coordenador de 

Curso 

 
15 horas por semestre 

 
Máximo: 60 horas ao longo 

do Curso 
 

 

Atuação em Projetos ou 
Trabalhos na Empresa Junior 

 

 

Certificado de participação ou 

declaração assinada pelo 
presidente da Empresa Junior 

com a anuência do 
Coordenador do Curso 

 

 

Semestre equivale a 36 
horas 
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Atuação como: expositor; 
palestrante; debatedor e 

similares 
 

 
Certificado de participação 

Em conformidade com o 
especificado no certificado 

 

Participação em jogos 
empresariais: Desafio SEBRAE 

e similares 

 

 

Certificado de participação 

 
Em conformidade com o 

especificado no certificado 

Atividades Humanísticas   

Voluntariado 

 

Declaração da Instituição em 
papel timbrado e assinada 

pelo responsável 
 

10 horas por semestre 

Projeto Mesário-Voluntário Declaração da Justiça Eleitoral 

 

5 horas para cada turno de 
eleição 

 

 
 


