TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CURSO: TEC. EM GESTÃO FINANCEIRA – 100 HORAS
TIPO DE ATIVIDADE
Comparecimento a defesas de Monografia/Dissertações/Teses.

ATIVIDADE VINCULADA AO ENSINO
Comparecimento a defesas de Monografias, na IES, cujos temas sejam pertinentes ao curso
matriculado.
Comparecimento a defesas de Dissertações e/ou Teses em outras instituições, cujos temas
sejam pertinentes ao curso matriculado.

TIPO DE ATIVIDADE
Grupos de Estudo e ou de Pesquisa

Apresentação e publicação de produção intelectual

CARGA HORÁRIA MÁXIMA
10 h

Participação em: Aulas Extras, Jornada Acadêmica de Cinema, Apoio Acadêmico (Suporte
Marketing, Processo Seletivo, etc), Atividades Culturais, promovidas pela IES.

Será computada a carga horária total descrita no atestado ou lista de presença,
desde que não seja simultânea ao horário da aula, na qual o aluno esteve
presente.
20 h

Visitas Monitoradas, promovidas pela IES.

Serão computadas 5 horas por período, sendo, no máximo atribuídas 10 horas
por dia. Por exemplo, para visita realizada no período da manhã e tarde serão
computadas 10 horas/dia em atividades complementares e, caso o aluno esteja
em trânsito, terá presença na aula, no período noturno.

Efetivo e comprovado exercício em Estágio Supervisionado não Obrigatório em Entidades
Públicas ou Privadas. (NEET)

A carga horária será atribuída pelo NEET.

20 h

Atividade Extraclasse

Estágio Não obrigatório

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE HORAS
Será computada a carga horária total descrita no atestado ou lista de presença,
desde que não seja simultânea ao horário da aula, na qual o aluno esteve
presente.

ATIVIDADE VINCULADA À PESQUISA
CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE HORAS
Participação em Grupos de Estudo e ou de Pesquisa, junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas A carga horária será atribuída pelo NEPE.
NEPE.
Apresentação de Trabalhos, na categoria Comunicação Oral ou Painel, individual ou em
Serão computadas 5 horas por trabalho apresentado de âmbito nacional e 10
grupo, em Congressos, Encontros, Simpósios na IES ou em outras instituições, na modalidade
horas por trabalho de âmbito internacional.
presencial e/ou a distância.
Publicação de Trabalhos, resumos em anais de Congressos, Encontros ou Simpósios na IES
Serão computadas 5 horas por trabalho publicado de âmbito nacional e 10
ou em outras instituições, na modalidade presencial e/ou a distância.
horas por trabalho de âmbito internacional.
Publicação de artigo completo em jornal ou revista acadêmica, impressa ou eletrônica com
Serão computadas 15 horas por artigo publicado de âmbito nacional e 20
temas específicos ao curso matriculado.
horas por artigo de âmbito internacional.

CARGA HORÁRIA MÁXIMA
20 h

20 h

TIPO DE ATIVIDADE

ATIVIDADE VINCULADA À EXTENSÃO

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE HORAS

CARGA HORÁRIA MÁXIMA

Eventos Científico-Culturais

Participação em: Seminários, Palestras, Debates, Simpósios, Encontros, Congressos, entre
outros, na modalidade presencial e/ou a distância.

Será computada a carga horária total descrita no certificado, desde que não
seja simultânea ao horário da aula, na qual o aluno esteve presente.

30 h

Para os cursos com carga horária de até 40 horas, será computada a carga
horária total descrita no certificado, desde que não seja simultânea ao horário
da aula, na qual o aluno esteve presente. Para os cursos com carga horária
acima de 40 horas, não será computado o excedente de horas; por exemplo,
certificados com carga horária total de 60 horas serão computadas 40 horas.

70 h

Cursos e/ou atividades de Extensão

Na modalidade presencial e/ou a distância, promovidos pela IES ou por outras instituições
credenciadas, com temas específicos ao curso matriculado.

Cursos Instrumentais

Informática e/ou Língua Estrangeira, na modalidade presencial e/ou a distância, realizados em
escolas devidamente regularizadas.

Será computada a carga horária total descrita no certificado, desde que não
ultrapasse a carga horária máxima.

Representação Estudantil

Efetivo exercício de representação estudantil junto ao Diretório Acadêmico, Órgão Colegiado,
Ouvidoria e outros mediante convocação da Direção ou Coordenadoria da IES.

A carga horária será atribuída pela IES, em conformidade com a lista de
presença do órgão que representa e/ou certificado.

10h

Projetos de Extensão e/ou Projetos Comunitários

Participação em Projetos de Extensão e/ou Projetos Comunitários supervisionados pela
Coordenadoria de Extensão e Assuntos Comunitários – CEAC ou Empresa Júnior Toledo da
IES.

A carga horária será atribuída pela CEAC ou EJT.

30h

10h

