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Resolução n° 260, 

de 08 de maio de 2017. 

 

 
O Conselho Universitário - CONSUNI, da Universidade do Planalto Catarinense – 

UNIPLAC, no uso de suas atribuições, e em conformidade com decisão registrada no 

Parecer n° 008, de 02 de maio de 2017 (Ata n° 004), 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1°  Aprovar o Regulamento das Atividades Complementares - ACs do Curso de Educação 

Física Bacharelado. 

Art. 2°   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

Lages, 08 de maio de 2017. 

 

 

 

Luiz Carlos Pfleger 

Reitor e Presidente do CONSUNI 

 
Regulamento das Atividades Complementares do Curso de Educação Física - Bacharelado  

 Capítulo 1   

 DA CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 1º Este documento tem por finalidade regulamentar as Atividades Complementares do Curso de 

Graduação em Educação Física da UNIPLAC (Bacharelado). 

Art. 2º As Atividades Complementares dos Cursos de Graduação em Educação Física Bacharelado e 

Licenciatura da UNIPLAC terão carga horária de 200 horas (duzentas), sendo elas: 

a) Participação e/ou apresentação de trabalhos em eventos científicos (Congressos, Simpósios, 

Seminários ou similares); 

b) Participação em monitorias, estágios extracurriculares e programas extracurriculares de natureza 

formativa geral, Técnico-instrumental ou para cidadania, e que tenham vinculação com a área de 

formação; 

c) Participação em programas de iniciação científica e/ou projetos de pesquisa que tenham vinculação 

com a área de formação; 

d) Participação em programas de extensão, com ênfase em programas comunitários da própria 

UNIPLAC; 
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e) Participação em cursos de extensão, atualização ou aperfeiçoamento que tenham vinculação com a 

área de formação; 

§1º O estudante deverá participar em, pelo menos, três dos cinco grupos de atividades propostas, 

comprovando, totalizando 200 horas de atividades complementares, devendo o seu cumprimento ser 

distribuído ao longo do curso; 

§2º Em hipótese alguma, as atividades realizadas de forma curricular, associada às disciplinas 

constantes na Matriz Curricular do Curso, poderão ser quantificadas para fins de aproveitamento e 

registro como atividades complementares, ou seja, só poderão ser consideradas desde que não 

aproveitadas para convalidar outra disciplina do currículo. 

Capítulo II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 3º A participação em eventos deverá ser comprovada por meio de certificados, declarações  ou 

outros documentos comprobatórios fornecidos pelos organizadores, nos quais deverão constar o nome, 

RG ou CPF,  a carga horária, a denominação do evento, data e local da realização, com assinatura e 

carimbo do responsável. 

Capítulo III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 4º Os documentos comprobatórios das Atividades Complementares deverão ser encaminhados ao 

respectivo Coordenador do Curso até o ultimo mês do último semestre do aluno.  

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Respectivo Colegiado do Curso. 

FICHA DE PONTUAÇÃO DAS 200 HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

ACADÊMICO: _________________________________________________________________________ 

MATRÍCULA: ______________________________________SEMESTRE: __________________________ 

DATA DA ENTREGA: ____________________________________________________________________ 

ENSINO PONTUAÇÃO/HORAS TOTAL/HORAS 

Aprovação em disciplinas em áreas afins. 5 horas por crédito de disciplina 

concluída (no máximo 50 horas) 
 

Participação em programa de Monitoria remunerada 30% da carga horária total (no 

máximo 100 horas) 
 

Participação em programa de Monitoria voluntária 50% da carga horária total (no 

máximo 100 horas) 
 

Participação como ouvinte em apresentação pública 

de trabalhos de Conclusão de Curso (Estágio, 

Monografia, Artigo Científico, outros); Dissertações, 

Teses. 

1 hora por trabalho (no máximo 4 

horas por dia) 
 

Participação como ouvinte em cursos de atualização 

profissional, formação continuada, capacitação na 

área: seminários, fóruns, debates, mesas redondas, 

conferências, simpósios, congressos, outros. 

50% da carga horária (externos) 

100% da carga horária (da 

UNIPLAC) 

 

Participação em programas de estágio não 

obrigatório. 

25% da carga horária total (no 

máximo 100 horas) 
 

Visitas e/ou viagens técnicas extracurriculares. 5 horas por visita/viagem  

PESQUISA PONTUAÇÃO/HORAS TOTAL/HORAS 
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Participação em projetos de pesquisa na área ou área 

afim ou programas de iniciação cientifica: artigo 170, 

171 ou outros. 

30 horas por projeto concluído  

Participação em programas de iniciação à docência: 

PIBID e outros (PIBIC – CNPq) 

20 horas por semestre (máximo 

100) 
 

EXTENSÃO e/ou CULTURA PONTUAÇÃO/HORAS TOTAL/HORAS 

Participação como representante discente em 

reuniões de colegiado no âmbito do curso e ou 

institucional 

10 horas por semestre  

Participação como membro efetivo da diretoria de 

Centro Acadêmico ou Diretório Central de 

Estudantes 

10 horas por semestre  

Participação em eventos técnicos e científicos, 

congressos, ou outros, como convidado 

(conferencista, moderador, avaliador, homenageado, 

outros) 

100% da carga horária total  

Participação em eventos artístico-culturais, técnicos e 

científicos (apresentação pôster, painel, apresentação 

oral, arranjos coreográficos, outros) 

5 horas por evento  

Participação em ações comunitárias e programas de 

serviço voluntário (arbitragem, apontador, fiscal em 

torneios, gincanas, campeonatos, corridas, outros) 

100% da carga horária total 

(máximo de 100 horas) 
 

Participação em programas e/ou projetos de extensão: 

organização de eventos na área ou afim (torneios, 

gincanas, semana acadêmica, concurso, congresso, 

exposição, festival, outros) 

100% da carga horária total 

(máximo de 100 horas) 
 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA PONTUAÇÃO/HORAS TOTAL/HORAS 

Apresentação de trabalhos (comunicação, conferência 

ou palestra, congresso, seminário, simpósio, outros). 

5 horas por evento  

Aceitação e/ou publicação de artigos completos em 

periódicos nacionais 

20 horas por publicação  

Aceitação e/ou publicação de artigos completos em 

periódicos internacionais 

30 horas por publicação  

Publicação de trabalhos completos em anais de 

eventos 

10 horas por publicação  

Publicação de resumos de trabalhos em anais de 

eventos 

5 horas por publicação  

Publicação de texto na área ou afim em jornais ou 

revistas 

5 horas por publicação  

TRABALHO TÉCNICO PONTUAÇÃO/HORAS TOTAL/HORAS 

Premiação em eventos técnicos, científicos e 

culturais, concursos na área ou afim. 

10 horas por premiação  

Produção/criação de software (computacional, 

multimídia, outro) com registro/patente em área afim. 

10 horas por produção/criação  

Realização de trabalhos técnicos (assessoria, 

consultoria, parecer, elaboração de projeto, relatório 

técnico, outra). 

10 horas por trabalho  

Cursos ministrados. 100% da carga horária total  

Desenvolvimento de material didático ou instrucional 10 horas por material  

Participação em editoração de publicações (livro, 

anais, catálogo, coletânea, periódico, outro). 

3 horas por editoração  

Participação em programa de rádio ou TV (entrevista, 

mesa redonda, comentário, outro). 

2 horas por participação  

TOTAL   

Observações: 
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PARECER DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado pelo CONSUNI em 02 de maio de 2017. Ata n° 004. 

 


