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Tabela de Atividades Complementares e atribuição de horas 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

ALÍNEAS 
Atividades de ENSINO Carga horária  máxima atribuída 

Carga horária 
total ao longo 

do curso 

AC 01 
Ministrar monitoria na graduação 2X horas ministradas 

não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

   AC 02 
Freqüentar monitoria na graduação equivalente às horas freqüentadas 

não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

AC 03 Disciplina regular cursada em outros cursos 

do UNIVEM ou em outras IES, com 
aprovação 

100% da carga horária do curso 2 

AC 04 
Ministrar palestras 2X horas ministradas 

não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

AC 05 Participar como ouvinte em palestras, 
treinamentos ou atividades relacionados 
diretamente à formação profissional 

100% da carga horária comprovada 

não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

AC 06 
Cursos de idiomas 100% da carga horária comprovada 

não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

AC 07 Cursos de informática* (*aceitos como AC, 
dependendo da natureza do curso em que o 
aluno esteja matriculado) 

100% da carga horária comprovada 

não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

AC 08 Participação como representante de classe, 
representante em Diretório Acadêmico ou 
em Empresa Júnior 

20 horas anuais 3 

AC 09 Participação na AVIN (Avaliação 
Integradora) do UNIVEM 

5 horas por participação  5 

Atividades de PESQUISA 

Carga horária máxima atribuída 
Carga horária 
total ao longo 

do curso 

AC 10 Participação em Programa de Iniciação 
Científica como aluno bolsista PIBIC 

90 horas anuais 2 

AC 11 Participação em Programa de Iniciação 
Científica como aluno não-bolsista PIBIC 

60 horas anuais 2 

AC 12 Publicação de trabalho científico em 
periódico nacional 

20 5 

AC 13 Publicação de trabalho científico em 
periódico internacional 

25 5 

AC 14 Participação em evento científico nacional 
com apresentação de trabalho (pôster, 
comunicação oral) 

10 10 

AC 15 Participação em evento científico 
internacional com apresentação de trabalho 
(pôster, comunicação oral) 

20 5 

AC 16 Participação como ouvinte em eventos, 
congressos, simpósios, seminários, fóruns, 
palestras ou outros encontros científicos 

100% da carga horária comprovada 
não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

AC 17 Participação como ouvinte em Bancas de 
Qualificação, Defesa de Mestrado, 
Doutorado ou TC 

2h por participação (mediante relatório) 15 
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Atividades de EXTENSÃO 

Carga horária máxima atribuída 
Carga horária 
total ao longo 

do curso 

AC 18 
Visitas técnicas, saídas de campo e visitas a 
feiras/exposições. 

15 
não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

AC 19 Participação em projetos e eventos de 
extensão do UNIVEM diretamente 
relacionados à formação profissional 

100% da carga horária comprovada 
não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

AC 20 Participação em projetos e eventos de 
extensão do UNIVEM não relacionados à 
formação profissional 

50% da carga horária comprovada 5 

AC 21 
Estágios extracurriculares relacionados 
diretamente à formação profissional 

50 horas anuais 
não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

AC 22 Organização e realização de cursos para a 
comunidade, relacionados diretamente à 
formação profissional 

100% da carga horária comprovada 5 

AC 23 Organização de eventos científicos e 
semanas acadêmicas  

10 5 

AC 24 Participação em grupos de estudo 
devidamente registrados no NAPEX (Núcleo 
de Apoio à Pesquisa e Extensão)  

100% da carga horária comprovada 2 

AC 25 
Participação como ouvinte em treinamentos 100% da carga horária comprovada 

não ultrapassando 
50% do total de AC 

do curso 

Demais atividades não contempladas nos itens anteriores serão analisadas pelas respectivas Coordenações de 
Curso 

 


