
Atividade Grupo correspondente Paridade

1
Participação em curso (oficina, minicurso, extensão, capacitação, treinamento) e similar, de natureza acadêmica, profissional 

ou cultural.
1h = 0,5h

2 Ministrante de curso de extensão, de palestra, debatedor em mesa-redonda e similar. 1h = 0,5h

3 Realização de curso de idioma. 1h = 0,1h

4 Participação em projeto de extensão. 1h = 0,1h

5
Atividade de monitoria em atividade(s) acadêmica(s), voluntária ou não,  ou disciplinas de graduação de, no mínimo, 38 horas-

semestre.
1h = 0,1h

6
Atividade acadêmica ou disciplina não aproveitada como créditos no Curso (inclusive disciplinas cursadas em outras 

instituições de ensino superior).
60h = 25h

7 Viagem de estudo e visita técnica. 1h = 1h

8
Participação como ouvinte em banca de trabalho de conclusão de curso de graduação, dissertação de mestrado e tese de 

doutorado de qualquer curso do IFRS ou de outra Instituição de Ensino Superior.
1h por banca

9 Exercício de cargo eletivo na diretoria do DCE ou do DA do curso ou representativo no Colegiado do Curso. 10h por semestre

10
Estágio não obrigatório. O estágio realizado com aprovação poderá ser aproveitado como atividade. complementar se 

conduzido com autorização prévia da Instituição.
1h = 0,1h

11 Atividade de iniciação científica ou tecnológica. 1h = 0,1h

12
Participação em evento (congresso, seminário, simpósio, workshop, palestra, conferência, feira) e similar, de natureza 

acadêmica, profissional.
1h = 0,5h

13 Participação em comissão organizadora de evento e similar. 5h por evento

14
Apresentação de trabalho científico na modalidade pôster em evento de âmbito regional, nacional ou internacional, como 

autor ou coautor.
5h por apresentação

15 Apresentação oral de trabalho científico em evento de âmbito regional, nacional ou internacional, como autor ou coautor. 10h por apresentação

16 Publicações realizadas em jornais e revistas da área 10h por publicação

17 Publicações realizadas em periódicos científicos e/ou capítulos de livros da área 20h por publicação

18 Publicação de Livros na área 30h por publicação

19 Publicação com ISBN ou ISSN na área 10h por publicação

20 Participação em concurso acadêmico.
1h por inscrição 15h por 

prêmio recebido

21 Obtenção de Prêmios ou Distinções.
10h por prêmio ou 

distinção

22 Obtenção de Certificações na área do Curso. 25h por certificação

23 Obtenção de Patentes na área do Curso ou equivalente. 50h por patente

24 Serviço voluntário de caráter sociocomunitário, devidamente comprovado. 1h = 0,5h

25 Participação em equipe esportiva do IFRS. 5h por semestre

Grupo  Tipo de Atividade Complementar  Carga horária 

I Atividades culturais, esportivas ou de qualificação do discente em área não atendida pelo curso 20

II Atividades de qualificação do discente em área relacionada ao curso mas não obrigatória 50

III Atividades que caracterizem responsabilidade social, cooperação e integração do discente com a comunidade 20

Total 90

Observações

* São consideradas ACC aquelas realizadas durante o período de realização do curso no IFRS – Câmpus Canoas, cursadas na Instituição ou externas a ela.

* Atividades letivas não podem ser consideradas atividades complementares, mesmo qunado certificadas.

Quadro de Atividades Complementares do 

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas


