ATENÇÃO!
Poderão surgir outras Atividades Complementares, que serão analisadas e validadas ou não,
de acordo com o Coordenador das Atividades Complementares.
(1) Ensino

(2) Pesquisa

(3) Extensão

QUAIS ATIVIDADES PODEM SER REALIZADAS?

(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(1)
(3)

Apresentação de trabalho em evento científico
(Simpósio, Congresso, Colóquios ou Encontros da
mesma natureza)
Aprovação de certificados de cursos “ONLINE”
Conclusão em Cursos de Informática, Língua
Estrangeira, Língua Portuguesa
Criação de peças publicitárias e anúncios
publicitários
Desenvolvimento de campanha publicitária (briefing,
planejamento, criação e mídia);
Desenvolvimento de projeto de pesquisa
Desenvolvimento de projeto gráfico
Desenvolvimento de site
Entrega de Resenha e Leitura Dirigida

(3)

Estágio nos Núcleos de Primeiro Atendimento e/ou
Conciliação nos Juizados Especiais
Estágio profissional (exceto estágio obrigatório)
pertinente à área de abrangência do curso
Estágios de Assessoria de Imprensa ou na Agência de
Comunicação.
Exercícios de cargos de representação estudantil
Filmes (apresentados pela Instituição com debate ou
mesa redonda)
Foto-reportagem

(3)
(1)

Líder de turma/colegiado
Monitoria em disciplina regular da UEMG

(3)
(3)
(3)
(1)

10 h
5% da carga horária
total do curso
15 h
03 h(limite
21h/semestre)
10 h
15 h/semestre
10 h/ semestre
10h/semestre
03h/livro/filme
(limitado9h/semestre)
Até 10 h
10h/semestre
50%
25 h
05 h/ semestre
03 h(limitado
09h/semestre)
03 h(limite
21h/semestre)
10 h/semestre
10 h/semestre
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(1)
(1)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

Palestras, Seminários
Participação em cursos, relevantes para o curso em
que atua
Participação em Empresa Junior
Participação em evento científico (Simpósio,
Congresso, Colóquios ou Encontros da mesma
natureza) sem apresentação de trabalho
Participação em Eventos Esportivos, como Atleta
(AT) /Como Assistente (A)
Participação em organizações de Evento científico,
Simpósio, Seminário, Congresso, Colóquios, Eventos
acadêmicos, culturais na Instituição de Ensino
Participação em trabalhos de campo
Produção de anúncios para TV, rádio e Internet;

(3)

Produção de matérias e reportagens em meios
eletrônicos: rádio, TV e Internet
Publicação de resumos e/ou artigos em revistas,
jornais ou outros meios de comunicação pública
Trabalho de Pesquisa Científica de livre iniciativa do
aluno
Trabalho Voluntário

(3)
(1)

Tribunal do Júri
Visita técnica

(3)

Vivência Profissional nos Estágios oficiais do
Ministério Público, Procuradoria, Defensoria Pública,
Estágios Oficiais a partir do 7º Período
(3) Participação em Eventos Culturais da Instituição
de Ensino (Bateria, Coral,Teatro).

(2)
(2)

03h
10h/curso
5 h / atividade
05h
(AT) 10 h (A) 5 h
10 h
10 h/ por atividade
03 h(limite
21h/semestre)
03 h(limite
21h/semestre)
20 h
20 h / sem
10 h/semestre
(25% da carga horária
total)
5 h por Júri (limite 8 )
08 h/ visita
(limitado 40h)
Até 8 h /mês
(limitado 80h)
10h/ semestre

__________________________________________________________________
ONDE POSSO REALIZAR AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES?

Av. Professor Mário Palmério, 1001 Universitário Frutal MG 38200 000
(34) 3423 2700 (34) 3423 2727 www.uemgfrutal.org.br | uemgfrutal@uemgfrutal.org.br

No próprio Campus da UEMG em Frutal, em qualquer outra Instituição, bem como em escolas,
empresas, órgãos público ou privado, devidamente comprovados, desde que realizadas fora do
horário curricular.

__________________________________________________________________________
COMO COMPROVAR QUE REALIZEI AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES?

Apresentando os comprovantes para a Coordenação das Atividades Complementares.

Acompanhe ao longo do Curso, o seu
progresso com relação às horas já realizadas
de Atividades Complementares.
É IMPORTANTE!

________________________________________________________________________
E A DOCUMENTAÇÃO?

O aluno abre uma pasta-dossiê e guarda toda a documentação de forma ORGANIZADA. Ela é
ferramenta fundamental para comprovação a qualquer momento.
________________________________________________________________________
COMO TIRAR MINHAS DÚVIDAS E OBTER ORIENTAÇÃO?

Com a Coordenação de Atividades Complementares do seu Curso.
________________________________________________________________________
QUAL A IMPORTÂNCIA DESTAS ATIVIDADES NA MINHA FORMAÇÃO?

- Estímulo à sua formação profissional, aumentando a criatividade, a produção do conhecimento e a
articulação entre teoria e prática. É também condição necessária para colação de grau.
- As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares enriquecedores e
implementadores do perfil do formando, sem que se confundam com Estágio Curricular
Supervisionado.
TABELA: PARÂMETROS DE ENQUADRAMENTO
AGRUPAMENTO

ATIVIDADES

CONVALIDAÇÃO
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Aquisição de
conhecimento

Atividade de Ensino e
Pesquisa

Participação como
agente passivo em
cursos, seminários,
congressos, encontros,
conferências, fóruns e
demais atividades
reconhecidas pela
Universidade
Participação ativa e
comprovada, na
apresentação de
trabalhos em semanas
acadêmicas, programas
de treinamento,
jornadas, simpósios,
congressos, encontros,
conferências, fóruns.

Certificado e relatório.

Certificado específico da apresentação ou
comprovante mediante presença nos
anais.
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Contribuições
Acadêmicas

Ações Comunitárias

Participação ativa, como
aluno convidado, em
atividades didáticopedagógicas em
disciplinas de cursos.
-Participação ativa em
projetos de extensão
universitária.
-Participação em
comissão coordenadora
ou organizadora de
atividades culturais.
-Participação em
eventos culturais.
- Leitura de Livros e
análise de Filmes.

Requisição de convalidação, certificado
emitido pelo orientador e relatório de
atividade.

Requisição de convalidação, certificado
emitido pelo responsável com freqüência e
aproveitamento.
Relatório de atividade.
Certificado emitido pelo responsável com
freqüência e aproveitamento e/ou
Relatório de atividade.

Frutal, 31 de julho de 2012

Ronaldo Wilson Santos
Diretor

Maria Batista da Cruz Silva
Coordenadora Pedagógica
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