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ATIVIDADESCOMPLEMENTARES* 

As Atividades Complementares são atividades indicadas pela Comissão do Curso 

que objetivam a complementação da formação científica, cultural e profissional do 

estudante de Pedagogia. Visam a promover o relacionamento do estudante com a 

realidade social, econômica e cultural, e de iniciação à pesquisa e ao ensino. De 

ocorrência difusa e flexível, as Atividades Complementares no Curso de Pedagogia 

envolvem tanto a participação dos estudantes em eventos variados ao longo do 

Curso – internos e externos à instituição – quanto na organização e promoção de 

eventos de natureza variada a públicos diversos, sendo o trabalho e envolvimento 

comunitário reconhecido como atividade formativa. 

A flexibilidade característica dessa parte do currículo é também reconhecida como 

importante aprendizado de autogestão da formação e de liberdade quanto aos 

percursos formativos. A participação em grupos de estudos, iniciação científica, 

monitorias, desenvolvimento de estudos e pesquisas nas UC de Práticas 

Pedagógicas Programadas e de Residência Pedagógica, inspiram percursos de 

aprendizagem complementares. 

Vivências culturais dispostas ao longo do curso para fruição, participação em eventos 

de caráter científico, participação na organização de eventos científicos, atividades 

de produção cultural dos estudantes do campus envolvendo docentes das escolas 

públicas e outros grupos comunitários são exemplos de Atividades Complementares 

elencadas pela Comissão de Curso. 

O regulamento das Atividades Complementares prevê uma quantidade de horas 

máxima a ser creditada aos diferentes tipos de atividades indicadas, com o objetivo 

de estimular vivências variadas e o reconhecimento do papel formativo delas. (PPC 

do curso de Pedagogia, 2017, p. 122) 

No total o estudante deverá cumprir 200 horas de atividades complementares, sendo 

no máximo 70 horas para cada uma das três modalidades (Ensino, Pesquisa e 

Extensão) dispostas no quadro abaixo.  
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AS MODALIDADES DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO (MÁXIMO 70 HORAS) 

Código Tipos de Atividades  Requisitos para Validação 

 

 

Carga 

Horária 

Máxima  

E1 Monitoria semestral na graduação (com bolsa 

ou voluntária) 

Certificado ou Declaração assinada 

pelo professor 

40 

horas 

E1 
Participação em cursos de atualização ou de 

extensão universitária 

Certificado ou declaração assinada 

pelo professor responsável com a 

carga horária cursada 

40 

horas 

E1 Disciplinas pertencentes a cursos superiores, 

desde que cursadas regularmente pelo aluno 

e compatíveis com o campo da Educação 

Histórico com notas 

40 

horas 

E1 

Participação em palestras 

Certificado ou declaração assinada 

pelo professor responsável com a 

carga horária 

40 

horas 

E1 Cursos de idiomas ou aprovação em exames 

de proficiência 

Certificado ou declaração de 

participação e aprovação  

40 

horas 

E1 Cursos livres (pintura, música, artesanato, 

dança e desenho, esporte) 

Certificado ou declaração de 

participação  

40 

horas 

E1 
Cursos de Informática 

Certificado de participação 

semestral  

40 

horas 

E1 
Participação como ouvinte em Mostras e 

Eventos 

Certificado ou declaração assinada 

pelo professor responsável com a 

carga horária 

40 

horas 

E1 Participação em atividades interdisciplinares 

indicadas por professores dos cursos 

Relatório com resenha e assinatura 

do professor 

40 

horas 

E1 Leitura dirigida de obras literárias ou de 

aprofundamento de estudos escolhidas em 

conjunto com um professor (desde que não 

seja para fins de TCC ou trabalhos do curso)  

Relatório do Estudante assinado 

pelo professor do Curso. 

 

40 

horas 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PESQUISA(MÁXIMO 70 HORAS) 

Código Tipos de Atividades  
Requisitos para Validação 

 

Carga 

Horária 

Máxima  

P1 Atividades de pesquisa: Iniciação 

Científica (com bolsa ou voluntário);  
Declaração do professor orientador 

40 

horas 

P2 Participação em grupo de pesquisa 

como aluno de iniciação científica ou 

voluntário  

Declaração do professor orientador 
40 

horas 

P3 Participação em pesquisa como Declaração do professor orientador ou 40 
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sujeito ou sujeito colaborador termo de consentimento horas 

P4 Publicação de trabalho científico em 

periódico nacional 

Apresentação da cópia acompanhada do 

trabalho com a autoria 

40 

horas 

P5 Publicação de trabalho científico em 

periódico internacional 

Apresentação da cópia acompanhada do 

trabalho com a autoria 

40 

horas 

P6 Publicação de trabalho científico em 

Anais de Evento 

Apresentação da cópia acompanhada do 

trabalho com a autoria 

40 

horas 

P7 Participação em evento científico 

nacional com apresentação de 

Pôster 

Apresentação da cópia acompanhada de 

original 

40 

horas 

P8 Participação em evento científico 

internacional com apresentação de 

Pôster 

Apresentação da cópia acompanhada de 

original 

40 

horas 

P9 Participação em evento científico 

internacional com Comunicação Oral 

Apresentação da cópia acompanhada de 

original 

40 

horas 

P10 Participação em evento científico 

nacional com Comunicação Oral 

Apresentação da cópia acompanhada de 

original 

40 

horas 

P11 Participação como ouvinte em 

Eventos, Congressos, Simpósios e 

outros Encontros Científicos 

Certificado ou declaração assinada pelo 

professor responsável com a carga horária 

40 

horas 

P12 Participação como ouvinte em 

Bancas de Qualificação ou Defesa de 

Mestrado, Doutorado ou TCC 

Relatório de atividades assinado pelo 

orientador do trabalho apresentado 

40 

horas 

P13 Participação na organização de 

Eventos acadêmicos e culturais na 

UNIFESP. 

Certificado ou declaração assinada pelo 

professor responsável com a carga horária 

40 

horas 

P14 Participação em grupos de estudos, 

coordenados por professores da 

UNIFESP 

Certificado ou declaração assinada pelo 

professor responsável com a carga horária 

40 

horas 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EXTENSÃO(MÁXIMO 70 HORAS) 

Código Tipos de Atividades  
Requisitos para Validação 

 

Carga 

Horária 

Máxima  

X1 Atividades de extensão (com bolsa de 

extensão ou voluntário) 

Relatório da atividade com assinatura 

do responsável 

40 

horas 

X2 
Visitas técnicas, saídas de campo e visitas 

às feiras e exposições 

Relatório da atividade com assinatura 

do responsável e carga horária total 

da visita 

40 

horas 

X3 Participação em projetos e eventos da 

universidade diretamente relacionados à 

formação profissional, registrados na 

Relatório da atividade com assinatura 

do responsável e carga horária total 

do projeto 

40 

horas 
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Coordenadoria de Extensão. 

X4 Participação em projetos e eventos da 

universidade ou de outras entidades, não 

relacionados à formação profissional 

Relatório da atividade com assinatura 

do responsável e carga horária total 

do projeto 

40 

horas 

X5 

Estágios extracurriculares relacionados 

diretamente à formação profissional  

Contrato de estágio e relatório da 

atividade com carga horária já 

cumprida com assinatura do 

responsável e carimbo 

40 

horas 

X6 Trabalho voluntário em entidades 

vinculadas aos compromissos sócio-

políticos (ONGs, projetos e programas 

comunitários, creches, asilos, entidades 

sócio-educativas, prisões e campanhas 

sociais), relacionados diretamente à 

formação profissional 

Declaração em papel timbrado ou 

carimbo da instituição parceira e/ou 

contato da mesma com assinatura do 

responsável por esta entidade e carga 

horária total do projeto 

40 

horas 

X7 
Organização e realização de cursos para a 

comunidade, relacionados diretamente à 

formação profissional, bem como palestras 

ou mini-cursos ministrados 

Declaração em papel timbrado ou 

carimbo da instituição parceira e/ou 

contato da mesma com assinatura do 

responsável por esta entidade e carga 

horária total do projeto 

40 

horas 

X8 
Participação como representante discente 

durante o curso de graduação 

Declaração de participação assinada 

pelo coordenador do curso ou chefia 

de Departamento 

40 

horas 

X9 
Mesário  

Certificado ou Declaração com carga 

horária 

40 

horas 

X10 
Jurado  

Certificado ou Declaração com carga 

horária 

40 

horas 

X11 PIBID Declaração do professor orientador 40 

horas 

X12 Atividades Culturais Gerais Enquadram-se 

nesta modalidade: Visita a Museus, 

Planetários, Espaços artísticos/culturais, 

Casas de cultura, Brinquedotecas. 

Participação em Concertos, Aulas de 

Música, Aulas de Teatro, Participação na 

Organização, Oferta e Manutenção do 

Folclore Regional, Grupos de Danças 

Regionais, Cinema, Teatro etc 

Certificados, Declarações, Ingressos, 

Prospectos, Folhetos e Relatório 

síntese 

40 

horas 

*Documento aprovado pela Comissão e Curso de Pedagogia em 03/2018. 


