
 
 

NÚCLEO DE EXTENSÃO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES - NEAC 
CAMPUS  I – COLATINA 

 
QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

Carga Horária por Atividade 

Limite 
Máximo  de 

Integralização 
da Carga 
Horária 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 
Atividade Complementar de 

Graduação 
Atividade 
Vinculada 
ao Curso 

Atividades 
de Formação 

Complementar 
TOTAL 

 
 

GRUPO I - ENSINO   150 h  
Atividades Culturais e Esportivas 

- com duração mínima de 2h 
2h 2h 10 h 

Certificado de freqüência tipo Participação, com apresentação de Relatório referendado 

pela Coordenação de Curso e/ou pelo NEAC. 

Conferências, Palestras, 

Encontros, Debates, Painéis - 

como duração mínima de 2h. 

Mínimo de 

2 h 

 

Mínimo de 

2 h 

 

Carga horária 

do evento 

Certificado de freqüência tipo Participação, com apresentação de Relatório referendado 

pela Coordenação de Curso e/ou pelo NEAC. 

Congressos Acadêmicos, 

Encontros, Jornadas, Seminários, 

Ciclos de Estudos, Fóruns – 

Participação 

Mínimo de 

3 h 

Mínimo de 

2 h 

Carga horária 

do evento 

Certificado de freqüência tipo Participação, com apresentação de Relatório referendado 

pela Coordenação de Curso e/ou pelo NEAC. 

Congressos Acadêmicos, 

Encontros, Jornadas, Seminários, 

Ciclos de Estudos, Fóruns – 

Apresentação de Trabalho 

Técnico-científico. 

6 h 5 h 
Por trabalho 

apresentado 

Certificado de freqüência tipo Participação, com apresentação de Relatório referendado 

pela Coordenação de Curso e/ou pelo NEAC e cópia do documento exposto no evento 

pelo interessado. 

Disciplina Complementar 

ministrada em Cursos de 

Graduação 

Mínimo 36h Máximo 

144h 

Mínimo 36 h  

Máximo 144h 
144 h 

Certificado e/ou declaração de freqüência e aprovação, acompanhado do Programa da 

disciplina . 

ou 

Histórico Escolar -  com situação final, carga horária e nota, acompanhado do Programa 

de  Disciplina. 



Assistência à apresentação de 

trabalho científico – duração 

mínima 2 h 

2 h 2 h 20 h 
Atestado de participação, com apresentação de relatório referendado pela Coordenação 

de Curso e/ou pelo NEAC. 

Mini-Cursos – igual ou superior a 

4 h até menos de 10h 
- - 

Carga horária 

do evento 

Certificado e/ou declaração de freqüência e aprovação, acompanhada do programa do 

evento, incluindo a carga horária geral e por disciplina/atividade referendado pela 

Coordenação de Curso e/ou pelo NEAC. 

Cursos de Curta Duração – igual 

ou superior a 10 h a menos de 

20h 

- - 
Carga horária 

do evento 

Certificado e/ou declaração de freqüência e aprovação, acompanhada do programa do 

evento, incluindo a carga horária geral e por disciplina/atividade referendado pela 

Coordenação de Curso e/ou pelo NEAC. 

Cursos de Média Duração – de 

20h a menos 40h 
- - 60h 

Certificado e/ou declaração de freqüência e aprovação, acompanhada do programa do 

evento, incluindo a carga horária geral e por disciplina/atividade. 

Cursos de Longa Duração – igual 

ou superior a 40 h. 
- - 60h 

Certificado e/ou declaração de freqüência e aprovação, acompanhada do programa do 

evento, incluindo a carga horária geral e por disciplina/atividade. 

Estágio Extracurricular – duração 

mínima 72 h 

40 h a cada 

comprovação de 72 h 
00 80 

Relatório Técnico, do estagiário, relatório avaliativo do Orientador do Estágio, 

referendado pelo Núcleo de Estágio e Emprego. 

Monitoria de ensino - duração 

mínima 72 h 
40 h 20 h 144 

Relatório da Monitoria de disciplina e declaração do Professor orientador sobre o 

desempenho acadêmico do interessado. 

Oficinas de Complementação de 

Estudos para corrigir deficiências 

na formação básica do aluno na 

modalidade de nivelamento. 

No mínimo 

4 h no máximo 12h 

No mínimo 

4 h no máximo 12 h 
40h 

Certificado e/ou Declaração de freqüência e aprovação, acompanhada do Programa do 

Evento, incluindo a carga geral e por atividade. 

 

Curso de Línguas Estrangeiras 

com comprovação de controle de 

freqüência e de avaliação de 

aproveitamento formais – duração 

mínima 72 h 

No máximo 20 h por 

certificado 

No máximo  

20 h por certificado 
40h 

Certificado e/ou Declaração de freqüência e aprovação, acompanhada do Programa do 

Evento, incluindo a carga geral e por disciplina/atividade cursada pelo graduando. 

Oficinas de Elaboração e Estudos 

de Caso  

No mínimo 

3 h no máximo 10 h 

No mínimo 

3 h no máximo 10 h 
40h 

Certificado e/ou Declaração de freqüência e aprovação, acompanhada do Programa do 

Evento, incluindo a carga geral e a assistida pelo graduando. 

Oficinas de Leitura Dirigida para 

proporcionar ao acadêmico a 

leitura dirigida de textos para 

aprimoramento de conhecimentos 

-duração mínima 2 h 

No mínimo 

2 h 

 

No mínimo 

2 h 

  

40h 

Certificado e/ou Declaração de freqüência e aprovação, acompanhada do Programa do 

Evento, incluindo a carga geral e a assistida pelo graduando. 

 

GRUPO II - Extensão, Pesquisa 
e Práticas Profissionais. 

  
150h 

 
 

Participação em Programa de 

Ação Comunitária e Assistência 

Judiciária gratuita que exceda à 

carga horária curricular 

Carga horária do 

evento 

Carga horária do 

evento 
100h 

Atestado de participação no Programa, com apresentação de relatório e declaração do 

Professor orientador sobre o desempenho acadêmico do interessado. 



Participação em Programas de 

Pesquisa – duração mínima 100 h 

No mínimo 5h e no 

máximo 50 h 

No mínimo 5h e no 

máximo 20 h 
100h 

Atestado de participação no Programa, com apresentação de relatório e declaração do 

Professor orientador sobre o desempenho acadêmico do interessado. 

Programas Especiais de 

Treinamento – duração mínima 

40 h 

Definida no Projeto 

aprovado pela 

Reitoria 

Definida no Projeto 

aprovado pela 

Reitoria 

100h 
Atestado de participação no Programa, com apresentação de relatório e declaração do 

Professor orientador sobre o desempenho acadêmico do interessado. 

Visitas Técnicas – participação 

em audiências, Tribunal do Júri, 

Sessões nos Tribunais e 

Empresas, etc. 

  

30h 
Ata de Audiência e Relatório de visita ou relatório de visita e controle de freqüência, 

com assinatura do professor do curso, responsável pelo acompanhamento do discente. 

GRUPO III - Geração e 
Transferência de Trabalhos 
Científicos e Técnico-
Profissionais de Autoria e/ou 
Co-autoria do aluno 

   

 

 
 

180h 

 

 

 

Publicação de textos científicos 

e/ou técnico-profissionais 

No mínimo 5h e no 

máximo 20h 

No mínimo 5h e no 

máximo 20h 
100h 

Cópia da publicação, contendo o nome, a periodicidade, o editor, a data e a paginação 

do veículo, acompanhada com parecer do Conselho Editorial do UNESC em Revista 

sobre a qualidade e relevância do estudo e da produção acadêmica. 

Apresentação de trabalhos em 

eventos científicos e/ou técnico-

profissionais 

6h 5h 80h 

Certificado de participação e cópia do trabalho apresentado e parecer de um professor 

ou profissional credenciado pelo UNESC sobre a qualidade e relevância do estudo e da 

produção acadêmica e o desempenho acadêmico do interessado. 

Participação em concurso de 

produção de textos científicos 

e/ou técnico-profissionais 

No mínimo 5h e no 

máximo 20h 

No mínimo 5h e no 

máximo 20 h 
100h 

Comprovante de inscrição no concurso, o texto elaborado e parecer de um professor ou 

profissional credenciado pelo UNESC sobre a qualidade e relevância do estudo e da 

produção acadêmica e o desempenho acadêmico do interessado. 

Estudos individuais ou em grupo 

supervisionados por tutoria – por 

estudo concluído e publicado 

No mínimo 5h e no 

máximo 20h 

No mínimo 5h e no 

máximo 20 h 
100h 

Apresentação do texto produzido, acompanhada de parecer de um professor ou 

profissional credenciado pelo UNESC sobre a qualidade e relevância do estudo e da 

produção acadêmica e o desempenho acadêmico do interessado. 

 
OBS.: 

1. Todas as horas devem estar devidamente comprovadas com cópia autenticada do certificado e relatório. 

2. O aluno deve comprovar a obtenção de crédito por aproveitamento de estudos, em pelo menos dois, dos três grupos de atividades relacionadas, para integralização curricular 

da carga horária destinada, em caráter obrigatório, às Atividades Complementares de Graduação no currículo Pleno do Curso. 


