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ALÍNEAS Atividades de ENSINO Carga horária máxima atribuída Comprovação 

AC 54 Ministrar monitoria na graduação  2x horas ministradas, limitado a 
24 horas durante o curso 

Lista de frequência, 
certificado ou 
declaração 

AC 55 Frequentar monitoria na 
graduação  

Equivalente às horas 
frequentadas, limitado a 36 horas 
durante o curso 

Lista de frequência, 
certificado ou 
declaração 

AC 56 
Disciplina regular cursada em 
outros cursos do UNIVEM ou em 
outras IES, com aprovação  

Até 40 horas por disciplina, 
limitado a 120 horas durante o 
curso  

Histórico escolar  

AC 57 Ministrar palestras  2X horas ministradas, limitado a 
36 horas durante o curso 

Certificado ou 
declaração de 
participação 

AC 58 

Participar como ouvinte em 
palestras, treinamentos, atividades 
e cursos relacionados diretamente 
à formação profissional  

Até 60 horas por evento, limitado 
a 120 horas durante o curso.  

Certificado ou 
declaração de 
participação 

AC 59 

Participação em eventos na área 
correlata ao curso, com temas que 
possibilitem um acréscimo de 
conhecimento e/ou prática na 
área específica do curso 

Até 40 horas por evento, limitado 
a 80 horas durante o curso. 

Certificado ou 
declaração de 
participação 

AC 60 Cursos de idiomas  Até 40 horas, limitado a 80 horas 
durante o curso 

Certificado ou 
declaração de 
participação 

AC 61 

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

Até 20 horas por ano letivo, 
limitado a 60 horas durante o 
curso 

Devidamente 
registrado na 
coordenação de 
cursos 

AC 62 Participação na AVIN (Avaliação 
Integradora) do UNIVEM  

Até 5 horas por ano, limitado a 
20 horas durante o curso 

Registro 
institucional 

AC 63 Participação na Avaliação 
Institucional do UNIVEM  

2 horas por participação, limitado 
a 16 horas durante o curso 

Registro 
institucional 
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ALÍNEAS Atividades de PESQUISA  Carga horária máxima atribuída Comprovação 

AC 64 
Participação em Programa de 
Iniciação Científica como aluno 
bolsista PIBIC  

Até 50 horas por ano letivo, 
limitado a 100 horas durante o 
curso  

Certificado ou 
declaração do 
professor 
orientador  

AC 65 
Participação em Programa de 
Iniciação Científica como aluno 
não-bolsista PIBIC  

Até 40 horas por ano letivo, 
limitado a 80 horas durante o 
curso  

Certificado ou 
declaração do 
professor 
orientador  

AC 66 Publicação de trabalho científico 
em periódico nacional  

Até 30 horas por trabalho, 
limitado a 90 horas durante o 
curso 

Cópia da publicação 

AC 67 Publicação de trabalho científico 
em periódico internacional  

Até 40 horas por trabalho, 
limitado a 120 horas durante o 
curso 

Cópia da publicação 

AC 68 

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

Até 30 horas por participação, 
limitado a 90 horas durante o 
curso 

Certificado ou 
declaração de 
participação 

AC 69 

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

Até 40 horas por participação, 
limitado a 120 horas durante o 
curso 

Certificado ou 
declaração de 
participação 

AC 70 

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

Equivalente às horas 
frequentadas, limitado a 36 horas 
durante o curso 

Certificado de 
participação 

AC 71 
Participação como ouvinte em 
Bancas de Qualificação, Defesa de 
Mestrado, Doutorado ou TC  

2h por participação, limitado a 20 
horas durante o curso Lista de presença  

ALÍNEAS Atividades de EXTENSÃO Carga horária máxima atribuída Comprovação 

AC 72 Visitas técnicas, saídas de campo e 
visitas a feiras/exposições 

Até 15 horas por visita, limitado a 
90 horas durante o curso 

Certificado ou 
declaração do 
professor 
responsável  

AC 73 

Participação em projetos e 
eventos de extensão do UNIVEM 
diretamente relacionados à 
formação profissional, ou serviço 
de atendimento comunitário 

Até 20 horas por evento, de 
acordo com avaliação da 
Instituição, limitado a 80 horas 
durante o curso. 

Lista de frequência, 
certificado ou 
declaração 

AC 74 

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

Até 10 horas por evento, de 
acordo com avaliação da 
Instituição, limitado a 40 horas 
durante o curso. 

 
Lista de frequência, 
certificado ou 
declaração 
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AC 75 
Estágios extracurriculares 
relacionados diretamente à 
formação profissional  

Até 40 horas por ano, limitado a 
80 horas durante o curso Contrato de estágio 

AC 76 

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

Até 30 horas por evento, limitado 
a 60 horas durante o curso 

Comprovante ou 
declaração de 
realização 

AC 77 Organização de eventos científicos 
e semanas acadêmicas   

Até 20 horas por evento, limitado 
a 80 horas durante o curso 

Comprovante ou 
declaração de 
realização 

AC 78 

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

Equivalente às horas 
frequentadas, limitado a 90 horas 
durante o curso 

Lista de frequência 
ou comprovante de 
participação 

AC 79 Participação como ouvinte em 
treinamentos  

Até 10 horas por evento, limitado 
a 40 horas durante o curso 

Certificado ou 
declaração de 
participação 

AC 80 Outros (passíveis de avaliação 
específica) 

Até 50 horas, limitado a 100 
horas durante o curso 

Certificado ou 
declaração de 
participação 

 
 
 
 
 
 
 
  


