
Tabela para análise das Atividades Complementares

Instruções para preenchimento

O discente deverá preencher as colunas 2, 3 e 4 da planilha abaixo.

Na coluna 2 – quantidade,  o discente deverá preencher com a quantidade de itens para aproveitamento.  Por exemplo, caso o discente tenha cursado 2

disciplinas optativas, no item 1 – disciplinas Optativas, ele deverá escrever “2” no quadro relativo à quantidade.

Na coluna 3 – página (s) o discente deverá preencher com os números das páginas que constem os comprovantes relativos aquele item (ver “Documentos

Comprobatorios” abaixo).

Na coluna 4 – horas calculadas o discente deverá preencher as horas calculadas para aquele item de acordo com a quantidade de certificados apresentados

(coluna 2) e o limite de horas para o item (coluna 1). Por exemplo, caso o discente tenha organizado 5 eventos de ensino, pesquisa ou extensão (item 11 da

planilha), ele não irá acumular 100 horas de ACs, pois o limite para esse item é até 60 horas, respeitando o limite máximo de 20 horas por evento. O discente

nesse caso, deverá colocar na coluna 4 – horas calculados o total de 60 horas, mesmo apresentando 5 certificados de organização de eventos.

O discente também deve preencher a linha relativa aos Sub-total de horas e TOTAL DE HORAS, mas apenas os quadros marcados de cinza.

O correto preenchimento da planilha é de inteira responsabilidade do discente. A comissão de avaliação se reserva o direito de não considerar itens preenchidos

de forma equivocada pelo discente.

Documentos Comprobatórios

Apenas os comprovantes relativos  aos itens pontuados deverão ser  encadernados em  volume único e com todas as  páginas numeradas sequencialmente,

seguindo a ordem da planilha abaixo, discriminando a categoria do item pontuado. Os comprovantes encadernados deverão ser entregues juntamente com a

planilha abaixo preenchida. Recomenda-se que as informaçoes relevantes nos comprovantes (nome do candidato, carga horária dos cursos realizados, data de

realização, etc) sejam destacadas com caneta fosforescente. Caso as instruçoes não sejam seguidas, a comissão de avaliação poderá não considerar o item em

questão.



Item Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5
Eventos / Modalidades Aproveitamento Quantidade Página (s) Horas

calculadas
Nota da comissão

de avaliação
Area Academica e Cientifica (85% da carga horaria: 170 horas)

1 Disciplinas Optativas. Até 120 horas, respeitando o limite máximo de 
30 horas/aula por disciplina.

2 Iniciação Cientifica, Iniciação a Docencia/Monitoria, 
Participação em Projeto de Extensão, Estagio Nao 
Obrigatorio*, Bolsa Atividade, Programa de Educação 
Tutorial- PET, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docencia-PIBID, Programa de Consolidação das Licenciaturas- 
PRODOCENCIA e demais Projetos Institucionais. 

A cada 4 horas de atividade, com bolsa, 
corresponderão a 1 hora de AC ou AACC, 
respeitando o limite máximo de 90 horas. 

3 Participação em Eventos oficiais de natureza academico-
cientifico-tecnologicas (Congresso, Seminário, Simposio, 
Forum, Jornada).

A cada 4 horas, com apresentação de trabalho, 
corresponderão a 2 horas de AC ou AACC e 8 
horas, sem apresentação de trabalho, 
corresponderão a 2 horas de AC ou AACC, 
respeitando o limite máximo de 90 horas.

4 Participação em eventos sem a declaração de carga horária no 
certificado do evento. 

Será considerada para cada dia de participação, 
1 hora de AC ou AACC, respeitando o limite 
máximo de 40 horas 

5 Conferencia, Mesa Redonda, Palestra. Até 30 horas, respeitando o limite máximo de 3 
horas por evento/modalidade 

6 Curso na área da Educação Fisica. Até 80 horas, respeitando o limite máximo de 
10 horas por curso 

7 Oficina, Mini-Curso na área da Educação Fisica Até 60 horas, respeitando o limite máximo de 5 
horas por oficina/mini-curso.

8 Oficina, Mini-Curso extra a Educação Fisica. Até 60 horas, respeitando o limite máximo de 
10 horas por oficina/mini-curso 

9 Participação em grupo de estudo. Até 60 horas
1
0

Participação em evento de extensão Até 60 horas, respeitando o limite máximo de 
10 horas por evento 

11 Organização de evento de ensino, pesquisa ou extensão Até 60 horas, respeitando o limite máximo de 
20 horas por evento 

1
2

Participação voluntária em atividades de caráter solidário/social 
em Creches, Escolas, ONGs, Projetos Sociais, Hospitais, Asilos,
Associaçoes, Comunidades, Centros de recuperação e outros

Até 60 horas.

1
3

Participação em Órgãos Colegiados da UFVJM Para cada ciclo de participação corresponderá a 
15 horas de AC ou AACC, com o máximo de 
até 45 horas.



1
4

Participação em comissoes, designada por portaria Corresponderá a 5 horas de AC ou AACC, com 
o máximo de 15 horas 

1
5

Participação em atividade de representação estudantil Cada ciclo de gestão corresponderá a 20 horas 
de AC ou AACC, com o máximo de 40 horas

1
6

Publicação de artigo cientifico na área de Educação Fisica ou 
área afim, em revista indexada pelo sistema Qualis 

30 horas por artigo publicado, respeitando o 
máximo de 90 horas 

1
7

Comunicação Oral em evento cientifico 20 horas por trabalho apresentado, respeitando o
máximo de 60 horas 

1
8

Comunicação Visual (poster) em evento cientifico 10 horas por trabalho apresentado, respeitando o
máximo de 60 horas 

1
9

Premio recebido por trabalho academico apresentado ou 
trabalho de ensino ou extensão desenvolvido 

10 horas por premio, respeitando o máximo de 
50 horas 

2
0

Outros a critério da comissão de avaliação Até 30 horas 

Sub-total de horas
Area Cultural (15 % da carga horaria: 30 horas) 

2
1

Participação em atividades culturais, participação em recitais, 
espetáculos (teatro, coral, dança, opera, circo, mostras de 
cinema), festivais, mostras ou outros formatos de eventos 
culturais (relacionados ao folclore, artesanato, artes plásticas, 
artes gráficas, fotografias e patrimonio).

A cada 12 horas de participação corresponderão 
a 1 hora de AC ou AACC, respeitando o limite 
máximo de 20 horas 

2
2

Participação em as atividades fisicas como dança, ginástica, 
lutas e esportes realizados sob orientação profissional e 
desenvolvidos em escolas, clubes, academias ou espaços 
culturais.

A cada 12 horas de participação corresponderão 
a 1 hora de AC ou AACC, respeitando o limite 
máximo de 20 horas 

2
3

Visitas a centros culturais, museus, feiras culturais, exposiçoes 
artisticas e centros historicos 

Até 10 horas, respeitando o limite máximo de 2 
horas por visita

2
4

Curso de artes (artes plásticas, música, teatro e outros), idiomas,
informática

Até 20 horas.

2
5

Outros a critério da comissão de avaliação Até 30 horas 

Sub-total de horas
TOTAL DE HORAS

*Para aproveitamento das horas de estágio não-obrigatório somente serão aceitos documentos comprobatórios de acordo com as normas da UFVJM. Os termos 
de compromisso podem ser acessados em http://www.ufvjm.edu.br/prograd/component/content/article/34-cat-destaques/288-termo-de-compromisso-de-
estagio.html

http://www.ufvjm.edu.br/prograd/component/content/article/34-cat-destaques/288-termo-de-compromisso-de-estagio.html
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/component/content/article/34-cat-destaques/288-termo-de-compromisso-de-estagio.html

