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TABELA OFICIAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

ENSINO CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA GLOBAL 

CH 
COMPUTADA 

Disciplinas extras cursadas  

Aprovação em disciplinas optativas inter e intracursos, oriundas de Instituição de Ensino Superior 
(IES), com frequência mínima de 75%, exceto se já contabilizadas para a atual matriz curricular 80  

Disciplina cursada e aprovada em outra IES, com frequência mínima de 75%, não computada em 
análise de aproveitamento de estudos junto à Secretaria 80  

PESQUISA CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA GLOBAL 

CH 
COMPUTADA 

Iniciação Científica  

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na IES 40  
Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos científicos externos, 
mencionando o nome da IES 60  

Publicações  

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente publicados em anais, mencionando o nome da IES 
(5h cada) 20  

Artigos publicados em revista impressa e/ou eletrônica nacional, registrando o nome da IES (5h cada) 20  
Artigos científicos publicados em sites nacionais especializados, registrando o nome da IES (6h cada) 30  
Artigos científicos publicados em periódicos nacionais, registrando o nome da IES (10h cada) 50  
Capítulos publicados, registrando o nome da IES (15h cada) 60  
Artigos científicos publicados em periódicos internacionais, registrando o nome da IES (15h cada) 60  
Livros publicados, registrando o nome da IES (40h cada) 80  

EXTENSÃO CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA GLOBAL 

CH 
COMPUTADA 

Cursos  

Aprovação em curso de extensão na área específica da graduação atual ofertado pela IES 120  
Aprovação em curso de extensão na área específica da graduação atual, em outras IES ou à distância 20  
Curso de atualização ou curso preparatório em área específica 40  
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Aprovação em demais cursos de extensão ou livres 10  
Aprovação em cursos de idiomas estrangeiros, em modalidade presencial 80  
Aprovação em cursos de informática, em modalidade presencial 40  
Aprovação em cursos de informática à distância (4h cada) 40  

Eventos 

Participação em eventos científicos e/ou culturais promovidos pela IES (congresso, simpósio, 
conferência, seminário, workshop, dentre outros) 80  

Participação em eventos científicos e/ou culturais externos à IES (congresso, simpósio, conferência, 
seminário, workshop, dentre outros) 60  

Premiação em eventos e concursos (científica; cultural; literária, dentre outras) (10h cada) 30  
Visita técnica ou Aula de campo realizada pelo colegiado de curso 80  
Participação como ouvinte em defesa de monografia na área específica ou afim (1h cada) 10  
Participação em comissão organizadora de evento ou atividade de extensão organizada pela IES 60  
Participação em comissão organizadora de evento ou atividade de extensão externa à IES 40  

Projetos  

Participação ou organização em programas sociais institucionais 80  
Participação ou organização em campanhas do Centro Universitário São Camilo / União Social 
Camiliana (saúde; educação; gestão; jurídico) 

50  

Participação ou organização em campanhas comunitárias externas (saúde; educação; gestão; 
jurídico) 

50  

Assistência a atos e procedimentos judiciais 40  
Representação Estudantil (5h por semestre) 40  

Monitoria  

Monitorias em disciplinas pertencentes à matriz curricular (50% da CH de cada certificado) 100  

Estágio 

Estágio extra-curricular desenvolvido em parceiro registrado na IES, em área de atuação específica do 
curso (limitado a 25h por semestre) 100  

 
 
 

  

CH TOTAL:   
Toda carga horária computada deverá se restringir ao período de vínculo discente com seu curso vigente. 
Casos omissos poderão ser julgados pela coordenação de curso em acordo com a Assessoria de Ensino. 


