
 

PROGRAMA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES    

                                                       

Grupo 

 

Documentos de comprovação e carga 

horária mínima e máxima por atividade 

Horas máximas 

durante a 

graduação 

 Descrição  da  Atividade 

Ensino C/H do histórico C/H do histórico 60 Disciplinas de outras áreas do Ensino Superior 

Ensino Declaração do coordenador 60 Exercício de Monitoria 

Ensino C/H do histórico 60 Disciplina Eletiva Excedente 

Ensino Máximo 3h por atividade  60 Assistência a filmes e vídeos 

    

Pesquisa Avaliação do trabalho pela coord. do curso 90 Publicações em periódicos, individualmente ou em parceria 

Pesquisa Avaliação do trabalho pela coord. do curso 90 Publicações de livros , DVDs, CDs, ou similares 

Pesquisa Horas atribuídas pelo coord. através do 

RAC 

50 Participação em grupos de estudos institucionais 

Pesquisa Horas atribuídas pelo coord. através do 

RAC 

50 Pesquisa sob orientação de docentes 

Pesquisa Horas do certificado avaliadas pelo coord.  50 Apresentação de trabalhos acadêmicos em eventos científicos 

    

Extensão Máximo 15h por atividade  60 Participação em visitas técnicas 

Extensão 4 h (ouvinte) 

6 h (jurado) 

8 h (promotor, advogado ou juiz) 

60 Participação em júri simulado 

Extensão Hora do certificado ou RAC 60 Participação em oficinas 

Extensão Horas do certificado, até o limite da 

atividade 

30 Cursos de língua estrangeira 

    

Extensão Horas do certific., até o limite da atividade 30 Cursos de informática 

Extensão Máximo 20 h por atividade 60 Curso de extensão, atualização e similares 

Extensão Máximo 20 h por atividade 60 Participação em projetos 

    



Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 20 h por atividade 60 
Participação em atividades comunitárias 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 20 h por atividade 20 Participação em associações comunitárias ou sociais 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 20 h por atividade 50 Estágios extracurriculares 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 20 h por atividade 50 Treinamentos 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 20 h por semestre 

( declaração do NP) 

80 Horas excedentes nas atividades do NPJ 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 20h por semestre 

 (Declaração) 

50 Exercício de atividade de conciliador 

Vivência profissional e 

comunitária 

De acordo com as proporções do evento 

até o limite da atividade definido pelo 

coordenador  

60 Participação na organização de eventos científicos  e acadêmicos 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 10h por atividade 20 
Participação em noticiários 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 10h por atividade 20 
Participação em entrevistas 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 10h por atividade 20 Participação em mesas-redondas em TV, rádio ou outros meios de 

comunicação 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 5 h por semestre 20 
Representação estudantil em Diretórios Acadêmicos 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 2 h por doação 10 
Doação de sangue 

Vivência profissional e 

comunitária 

8h por turno de eleição 30 
Participação como mesário convocado pelo TRE 

Vivência profissional e 

comunitária 

Máximo 30h por atividade 30 Participação como jurado convocado pelo TJ 

 

 

    

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Mon. (2 h); Tese e dissertação (5 h) 

Plano de Neg. (3 h) 

50 Assistência à defesa de TCCs (monografias, teses, dissertações e 

plano de negócios) 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Máximo 5 h por evento 20 Participação em eventos esportivos relacionados com a atividade 

acadêmica 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Indicado no certificado e avaliado pelo 

Coordenador do curso 

100 Assistência a Palestras 

 



Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Indicado no certificado e avaliado pelo 

Coordenador do curso 

100 
Assistência a Seminários 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Indicado no certificado e avaliado pelo 

Coordenador do curso 

100 
Assistência a Congressos 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Indicado no certificado e avaliado pelo 

Coordenador do curso 

100 
Assistência a Conferências 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Indicado no certificado e avaliado pelo 

Coordenador do curso 

100 
Assistência a Simpósios 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Indicado no certificado e avaliado pelo 

Coordenador do curso 

100 
Assistência a Encontros e Fóruns Nacionais 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Máximo 15h por atividade 30 Visitas a exposições, museus, teatros, patrimônio artístico ou 

cultural 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Máximo 5h por atividade 60 
Participação com apres. em eventos acadêmicos e culturais 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Máximo 10 h por atividade 40 
Participação no desenv. ou produção de ativid. artísticas e culturais 

Eventos Acadêmicos e 

Culturais 

Máximo 3 h por atividade 60 
Assistência a concertos 

    

Outras Avaliação do coordenador do curso 60 Outras atividades 

 


