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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e 

implementadores do perfil do formando. Assim, ao longo do curso de graduação, o estudante de 

Tecnologia em Gestão Ambiental deverá desenvolver Atividades Complementares de modo a 

atingir a carga horária de 80 horas. 

O Quadro 1 apresenta a descrição das atividades complementares que podem ser 

desenvolvidas pelos estudantes, os documentos exigidos para sua comprovação e a carga horária 

máxima credenciável dentre as diferentes classes de atividades. 

O acadêmico deverá requerer o pedido para registro das Atividades Complementares de 

acordo com edital específico e calendário acadêmico da Instituição. A comprovação das Atividades 

Complementares, quando não aprovada pelo coordenador do curso poderá ser, em última instância, 

submetida à apreciação do Colegiado do Curso. 

O acadêmico deverá entregar, junto com o requerimento, os documentos originais e as 

respectivas cópias. Documentos que não atendam as exigências mínimas descritas no Quadro 1 não 

serão considerados. 

Após parecer favorável da coordenação de curso, a documentação será encaminhada à área 

competente para registro no Histórico Escolar do acadêmico. 

 

Quadro 1: Atividades complementares, documentos comprobatórios e respectivas cargas 
horárias máximas credenciáveis. 

Atividades complementares/documentos comprobatórios C/H mínima 
C/H 

máxima 
credenciável 

Cursos presenciais e não presenciais (afins): cursos, 
seminários, simpósios, oficinas, congressos, conferências, 
fóruns, debates, palestras, jornadas científicas, disciplinas 
afins, eletivas ou cursadas em outros cursos e não aproveitadas 
na integralização do currículo. Apresentar documento 
comprobatório com registro de conteúdo, tipo de participação, 
carga horária, ano, local, data de início e fim, nome do evento, 
nome do acadêmico, nome da instituição promotora e 
assinaturas. 

10 h 50 h 

Monitoria em componentes curriculares do curso(afins) 
Apresentar documento comprobatório com registro da 
atividade, tipo de participação, carga horária, ano, local, data 
de início e fim, componente curricular e, nome do estudante, 
nome da instituição promotora e assinaturas. 

10h 40 h 
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Participação em Projetos de pesquisa e extensão (afins), como 
bolsista ou voluntário. Apresentar documento comprobatório 
com registro da atividade, tipo de participação, carga horária, 
ano, local, data de início e fim, título da pesquisa ou da 
atividade de extensão, nome do estudante, nome da instituição 
promotora e assinaturas. 

20 h 60h 

Estágios Extracurriculares. Apresentar documento 
comprobatório com nome da empresa/propriedade, nome e 
número de registro profissional do supervisor, local, data de 
início e fim, carga horária e assinaturas. 

20h 60h 

Outras atividades: Exposição de trabalhos em eventos e/ou 
publicação de trabalhos em anais na área do curso ou afim; 
Publicações de trabalhos em revistas ou periódicos na área do 
curso ou afim; Co-autoria de capítulos de livros na área do 
curso ou afim; Participação na organização de eventos 
acadêmicos científicos na área do curso. 

10h por 
evento/publicação 

30h 
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