ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO

Regulamentação de Atividades
Complementares
Considerando os itens da resolução CEPE-UPE 019/2009 que regulamentam a implantação das atividades
complementares como componente curricular e a previsão de carga horária destas atividades nos
projetos pedagógicos dos cursos de Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco e
considerando ainda as tabelas atualmente em vigor naqueles projetos pedagógicos assim como a
necessidade de uma uniformização da caracterização das atividades que possam ser consideradas como
atividades complementares e do relativo computo da carga horária, a Coordenação Geral de Graduação
divulga a seguinte regulamentação interna aprovada no Conselho de Gestão Acadêmica:
1. Que as atividades complementares contemplem alguma das seguintes categorias:
 Ensino
 Pesquisa e Produção Científica
 Extensão
 Prática Esportiva
 Cultural
2. Que as atividades complementares computem a carga horária estabelecida em seus PPC's
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3. Que as atividades complementares sejam computadas conforme a tabela abaixo:

Natureza da
atividade

Descrição da atividade/Documento a ser
anexado para análise1
Cursos de língua estrangeira – mínimo 01 semestre
Certificado fornecido pela Instituição de ensino de
Línguas e/ou certificado de proficiência fornecido por
entidade certificadora (e.g. TOEFL)

CHMx/
Atividade

CHMx/
Natureza

Proporcional

60h

Proporcional

60 h

30 h/ semestre

60 h

30 h p/
semestre

60h

5h por material
produzido

20 h

5h

60 h

10 h

60h

3 anos de curso equivalem a 60 horas de Atividades Complementares
de forma proporcional com mínimo de 1 semestre de curso

Curso de aperfeiçoamento tecnológico nas áreas de
conhecimento do curso.
Certificado fornecido pela Instituição de ensino.
Computar a Carga horária do curso

Ensino

Disciplinas correlacionadas às áreas de conhecimento
do curso realizadas em instituições de nível superior
Histórico escolar da IES na qual a(s) disciplina(s) foi
(foram) cursada(s) e programa oficial da disciplina. No
caso de disciplinas em IES estrangeiras, a
documentação tem de ser traduzida de forma
juramentada.
Computar a Carga horária total das disciplinas sem limitação

Participação em Programas de Monitoria Acadêmica
e/ou Grupos de Estudo – Iniciação à Docência.
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
de Monitoria ou equivalente.
Estágio Curricular não obrigatório com duração mínima
de 180 horas semestrais.
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
Estágio ou equivalente contendo a quantidade de horas
total do programa.
Produção de material didático com orientação de
Professores.
Declaração do docente responsável na Instituição
Iniciação científica - PIBIC, IC ou Programa de
Educação Tutorial – PET
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
de Iniciação Científica ou equivalente.
Computar a 30 horas por semestre completo de participação sem
limitação

Pesquisa e
Produção
Científica

Apresentação de trabalhos na Semana Universitária –
oral ou painel.
Certificado de participação no evento contendo a
menção à apresentação correspondente.
Apresentação de trabalhos em congressos, simpósios,
encontros nacionais – oral ou painel.

1

O original e cópia tem de ser apresentados ao professor responsável pela contabilização das atividades nos
períodos divulgados no calendário acadêmico a cada semestre. Apenas a cópia ficará retida para fins de controle e
será arquivada na pasta individual do estudante.
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Pesquisa e
Produção
Científica
(cont.)

Certificado de participação no evento contendo a
menção à apresentação correspondente.
Prêmio acadêmico, artístico ou cultural.
Certificado de atribuição do prêmio.
Trabalhos completos publicados em anais.
Certificado de participação no evento contendo a
menção à trabalho correspondente ou Publicação oficial
do evento contendo cópia do trabalho publicado.
Publicação de livros de divulgação científica com ISBN.
Apresentação de cópia da obra. Não será necessária a
retenção da cópia pois apenas a folha de Cadastro
Catalográfico será anexada à pasta do aluno.
Publicação de capítulo de livros com ISBN.
Apresentação de cópia da obra. Não será necessária a
retenção da cópia pois apenas a folha de Sumário será
anexada à pasta do aluno.
Publicação de livros na área de conhecimento do Curso
Apresentação de cópia da obra. Não será necessária a
retenção da cópia pois apenas a folha de Cadastro
Catalográfico será anexada à pasta do aluno.
Publicação de Resumos em Congressos Científicos
locais.
Certificado de participação no evento contendo a
menção à apresentação correspondente ou Publicação
oficial do evento contendo cópia do trabalho publicado.
Publicação de Resumos em Congressos Científicos
regionais.
Certificado de participação no evento contendo a
menção à apresentação correspondente ou Publicação
oficial do evento contendo cópia do trabalho publicado.
Publicação de Resumos em Congressos Científicos
nacionais.
Certificado de participação no evento contendo a
menção à apresentação correspondente ou Publicação
oficial do evento contendo cópia do trabalho publicado.
Publicação de Resumos em Congressos Científicos
internacionais.
Certificado de participação no evento contendo a
menção à apresentação correspondente ou Publicação
oficial do evento contendo cópia do trabalho publicado.
Publicação de Artigos em revistas locais com corpo
editorial.
Apresentação de cópia da obra. Não será necessária a
retenção da cópia pois apenas a folha de Sumário será
anexada à pasta do aluno.
Publicação de Artigos em revistas nacionais com corpo
editorial.
Apresentação de cópia da obra. Não será necessária a
retenção da cópia pois apenas a folha de Sumário do
periódico será anexado à pasta do aluno.
Publicação de Artigos em revistas internacionais com
corpo editorial.
Apresentação de cópia da obra. Não será necessária a
retenção da cópia pois apenas a folha de Sumário do
periódico será anexado à pasta do aluno.

10 h

30 h

20h

60 h

30h por
capítulo

120 h

10 h

30 h

30h por
capítulo

120 h

10h

120 h

15h

120 h

20h

120 h

20h

120 h

15h

120 h

30h

120 h

60h

120 h
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Extensão

Participação em eventos: congressos, semanas,
encontros, oficinas, palestras, conferências, mesasredondas, seminários, simpósios.
Certificado de participação no evento contendo a
menção à participação correspondente.
Participação em eventos: congressos, semanas,
encontros, oficinas, palestras, conferências, mesasredondas, seminários, simpósios.
Certificado de participação no evento contendo a
menção à participação correspondente.
Participação em Projetos ou Programas registrados na
Coordenação ou Pró-Reitoria de Extensão,
coordenados por Professor, que visem benefícios à
comunidade.
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
de Extensão ou equivalente.
Participação em campanhas de saúde pública tais como
vacinação, prevenção de epidemias ou atividades de
educação ambiental.
Certificado de participação contendo a quantidade de
horas dedicada ao programa correspondente.
Participação em campanhas
Certificado de participação contendo a quantidade de
horas dedicada ao programa correspondente.
Participação como atleta em jogos universitários
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
de Extensão ou equivalente.
Treinador de equipes esportivas da comunidade – como
atividade de extensão
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
de Extensão ou equivalente.
Produção de filmes, vídeos ou audiovisuais de
informação científicos e culturais registrados na
Instituição
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
de Extensão ou equivalente.
Direção de peça, vídeo e audiovisual de produção
artística registrados na Instituição
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
de Extensão ou equivalente.
Mostras de artes plásticas registradas na Instituição
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
de Extensão ou equivalente.
Composição musical ou participação em grupo artístico
registrados na Instituição
Certificado da Coordenação Institucional de Programa
de Extensão ou equivalente.
Participação em comissões organizadoras de eventos
acadêmicos ou de extensão com duração mínima de 20
horas.
Certificado de participação no evento contendo a
menção à apresentação correspondente.

2 h por dia de
congresso

60 h

2 h por dia de
congresso

60 h

10 h/ semestre

60 h

5 h por dia no
mesmo evento

30 h

5 h por dia no
mesmo evento

30 h

15 h/ evento

15 h

15 h/ evento

15 h

5 h/vídeo

30 h

5 h /peça

20 h

5 h/mostra

20 h

5 h/composição

20 h

5h por dia de
evento

40 h
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4. Que as atividades complementares sejam computadas após os alunos entrarem com a
documentação comprobatória via requerimento único em componente específico de Atividades
Complementares cujo docente responsável pela mesma deverá computar a carga horária total
atribuída a cada aluno conforme a tabela anterior (devidamente comprovada) e informar a
Escolaridade para implantação da mesma.

Prof. Emerson Lima
Coordenação Geral de Graduação

Universidade de Pernambuco - UPE
Escola Politécnica de Pernambuco - POLI
Rua Benfica, 455 • Madalena • Recife - Pernambuco • CEP 50.720-001
Fone: PABX (081) 3184.7555 • FAX (081) 3184.7581 • CGC N.º 11.022.597/0005-15
Home page: www.upe.poli.br

