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ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Complementares são atividades indicadas pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante do Curso
que objetivam a complementação da formação científica, cultural e profissional do acadêmico do Curso de
Pedagogia. Visam promover o relacionamento do acadêmico em atividades complementares de ensino,
pesquisa e extensão.
A flexibilidade das Atividades Complementares caracteriza o ensino e aprendizagem de autogestão
formativos.
Das Atividades Complementares prevê uma quantidade de horas máxima a ser creditada aos diferentes
tipos de atividades indicadas, com o objetivo de estimular vivências de ensino, pesquisa e extensão.
No total, o acadêmico deverá cumprir 200 (duzentas) horas de atividades complementares, sendo no
máximo 100 (cem) horas para cada uma das três modalidades (Ensino, Pesquisa e Extensão).

LICENCIATURA DE PEDAGOGIA
TABELA INSTITUCIONAL DE VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO
Alínea
AC 01
AC 02
AC 03
AC 04
AC 05
AC 06
AC 07
AC 08

Atividades de Ensino

Carga horária

Participar de cursos e minicursos promovidos pelo 100% da carga
UNIVEM (modalidade presencial ou remoto).
horária do curso.
Disciplinas pertencentes a cursos superiores, desde que
100% da carga
cursadas regularmente pelo aluno e compatíveis com o
horária do curso.
campo de Educação.
Ministrar palestras ou mini cursos relacionados a
2 vezes horas
Educação.
ministrada.
Participar como ouvinte em palestras, treinamentos, 100% da carga
atividades e cursos relacionados a Educação.
horária.
Cursos de idiomas ou aprovação em exames de 100% da carga
proficiência.
horária.
2 horas por
Participação na Avaliação Institucional-UNIVEM
participação.
5 horas por
Participação na AVIN (Avaliação Integradora) -UNIVEM
participação.
10 horas por
Participar como representante de classe
participação.

Limite de horas a serem
atribuídas
20
20
12
24
10
10
20
20

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PESQUISA
Alínea
AC 09

AC 10
AC 11
AC 12

Atividades de Pesquisa

Carga horária

Participar de programa de iniciação científica finalizada
com bolsa de órgão financiador. Ex. Fapesp, CNPq, 30 horas anuais.
entre outras.
Publicar artigos em eventos de iniciação científica. Ex.
CPC UNIVEM, simpósios de iniciação científica de 30 horas anuais.
outras instituições.
Participar de Grupo de Pesquisa como membro
10 horas anuais.
registrado no diretório do CNPq
Participação como ouvinte em bancas de congresso.
01 hora por banca.

Limite de horas a
serem atribuídas
90

90
30
20
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AC 13
AC 14
AC 15
AC 16

Participação em programa de Iniciação Científica como
aluno bolsista PIBIC.
Publicar artigos completos em eventos nacionais.
Publicar artigos completos em eventos internacionais.
Publicar artigos completos em periódicos classificados
pelo QUALIS, livros ou capítulos de livros.

10 horas anuais.

20

10 horas anuais.

30

10 horas anuais

40

30 horas anuais.

90

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EXTENSÃO
Alínea
AC 17

AC 18

AC 19
AC 20
AC 21
AC 22

Atividades de Extensão
Visitas técnicas promovidas pelo UNIVEM ou outras
instituições.
Participação em projetos, programas e eventos de
extensão relacionados à formação pedagógica.
Organização e/ou trabalho em eventos acadêmicos,
culturais e esportivos promovidos pelo UNIVEM ou
outras instituições.
Participação em eventos na área correlata ao curso,
porém com temas que possibilitem um acréscimo de
conhecimento e/ou prática na área específica do curso.
Organização e realização de cursos de extensão para a
comunidade.
Estágios extracurriculares relacionados diretamente à
formação profissional educacional.
Cursos realizados à distância, abrangendo conteúdo
específico ao curso de Pedagogia, sujeito a avaliação.

Carga horária

Limite de horas a
serem atribuídas

10 horas anuais

30

100% da carga
horária.

20

100% da carga
horária.

20

100% da carga
horária.

20

10 horas anuais.

40

100% da carga
horária.

50

10 horas anuais.

40

* Carga horária da atividade comprovada por certificado ou documentação apropriada, considerando-se a
Carga Horária frequentada.
Data de Aprovação NDE:

