
Disciplina – Atividades Complementares 
 

A disciplina é integralizada mediante a participação em minicursos seminários, 
grupos de pesquisa, congressos, empresa júnior, projetos de extensão, e outras 
atividades de formação profissional técnica, social, cultural, artística ou esportiva, 
conforme quadro 1. 
 
Quadro 1 –Pontuação de atividades das disciplinas de atividades complementares. 

Atividade Pontuação 

Participar de Eventos Científicos (Palestras, Seminários, Congressos, Fóruns 
Permanentes, Workshops, etc) presenciais ou virtuais (aprovado NDE e CG em 
03/21) 

Até 15h/sem 

Participar de Mini cursos, curso e treinamentos presenciais: 
1. Cursos de curta duração – até 10 horas 
2. Cursos de média duração - até 20 horas 
3. Mais que 20 horas 

 
1. Até 10 horas/sem 
2. Até 15 horas/sem 
3. Até 30 horas/sem 

Participar de curso virtual Até 15 h/sem  

Realizar Visitas-técnicas (não previstas em disciplinas regulares) Até 10 h/sem 

Ministrar mini-cursos, palestras e outros Até 10h/sem 

Realizar atividades de pesquisas (Iniciação científica com bolsa ou voluntária, SAE, 
etc) 

20h/sem 

Participar de Atividades de Extensão 20h/sem 

Realizar Monitoria PAD - Programa de Apoio Didático 20h/sem 

Realizar Estágio não-obrigatório Até 20h/sem 

Participar de Empresa Junior/Comissão Ambiental/Sinergia, outros  10h/sem 

Apresentar Trabalho técnico-científico (nac. ou internac.), exceto PIBIC 10h/apres. e até 10 h/sem 

Assistir a defesas de TCC, Dissertações ou Teses na área do curso 1h/defesa e até 5h/sem 

Publicar artigos científicos, livros, capítulos de livro como autor ou co-autor (20, 30 e 40, h/publ Qualis C, B ou 
A, respec. ) 
Revista sem qualis – 15h/publ. 

Receber premiação de trabalho acadêmico, tais como menção honrosa, melhor 
trabalho apresentado em evento, entre outros 

Até 10h/sem 

Participar de cursos livres ou representar a FT em atividades culturais, artísticas, 
desportivas, mediadores, entre outras. Participação como monitor no UPA. 

Até 10h/sem 

Participar em eventos da Tecnologia em Foco Até 10h/sem 

Participação como mentor no Programa de Mentoria/UNICAMP Até 15 h/sem 

Organização de eventos relacionados ao curso Até 15h/sem/evento 

Cursar disciplina em outra IES (extracurricular) 10h/sem 

Representação discente em órgãos colegiados (CG, Congregação, CAT, etc) 10h/sem 

• Serão pontuadas apenas as atividades desenvolvidas durante a integralização do curso 

• Não serão pontuadas atividades realizadas no âmbito da Pós graduação 

 


