
 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 80 horas 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão e a flexibilidade 

curricular possibilitará o desenvolvimento de atitudes e ações empreendedoras 

e inovadoras, tendo como foco as vivências da aprendizagem para capacitação 

e para a inserção no mundo do trabalho, nesse sentido o plano de curso prevê 

atividades complementares, o desenvolvimento de cursos de pequena duração, 

seminários, fóruns, palestras, dias de campo, visitas técnicas, realização de 

estágios não curriculares e outras atividades que articulem os currículos a 

temas de relevância social, local e/ou regional e potencializem recursos 

materiais, físicos e humanos disponíveis. 

As atividades serão obrigatórias e deverão ser realizadas fora do horário 

do curso normal e fora dos componentes curriculares obrigatórios, mas compõe 

a carga horária do curso ( sendo somada as horas de estágio curricular).  As 

atividades complementares serão validadas com apresentação de certificados 

ou atestados, contendo número de horas e descrição das atividades 

desenvolvidas, sendo validadas pela coordenação do curso. 

A implementação deste elemento curricular será realizada por meio de 

práticas orientadas pelos Professores e Tutores, envolvidos nas atividades e 

avaliadas pela produção do plano de pré – estágio, de relatórios por parte dos 

estudantes, essa implementação efetiva a iniciação científica, as práticas 

interdisciplinares e a articulação ensino, pesquisa e extensão. 

Atividades não previstas serão analisadas por comissão de até 3 

pessoas designados pelo Coordenador Geral,escolhidos entre os professores 

do curso.  



 
 

Descrição das Atividades Complementares do Curso (AC): 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES Carga horária 

máxima 

Participação em cursos extracurriculares na área 50 horas 

Participação em eventos acadêmicos como participante 50 horas 

Participação em eventos acadêmicos com apresentação 

de trabalho (como autor do trabalho) 

40 horas 

Participação em eventos acadêmicos com apresentação 

de trabalho (como colaborador do trabalho) 

40 horas 

Participação em cursos extracurriculares em áreas afins 20 horas 

Cursos a distâncias em áreas afins 20 horas 

Cursos de línguas (inglês, espanhol, italiano, alemão, etc.)  20 horas 

Programas de incentivo da própria instituição: monitorias e 

outros programas do IFFarroupilha  

50 horas 

Participação em Projetos de Ensino 50 horas 

Participação em Projetos de Extensão 50 horas 

Participação em Projetos de Pesquisa 50 horas 

Monitoria na área 50 horas 

Organizadores de eventos acadêmicos 50 horas 

Estágios curriculares não obrigatórios (extracurriculares) 50 horas 

Disciplinas cursadas em outros cursos nas áreas afins 40 horas 

 



 
 

Para a validação das atividades complementares de curso, o aluno 

deverá solicitar por meio de requerimento à Coordenação do Curso, a 

validação das atividades desenvolvidas com os respectivos documentos 

comprobatórios. Cada documento apresentado só poderá ser contabilizado 

uma única vez, ainda que possa ser contemplado em mais de um critério.  

Para todas as atividades desenvolvidas será utilizado um fator de 

conversão de 1:1, isto é, para todos os certificados apresentados serão 

validadas as cargas horárias integrais, desde que se respeitem os limites 

máximos estabelecidos de carga horária para cada atividade desenvolvida.  

A entrega dos documentos comprobatórios à Coordenação deverá 

ocorrer ao final de cada ano letivo, e o Coordenador do Curso determinará o 

período de divulgação dos resultados.  

Só poderão ser contabilizadas as atividades que forem realizadas no 

decorrer do período em que o aluno estiver vinculado ao Curso. Os casos 

omissos e as situações não previstas nessas atividades serão analisados e 

validadas pelos coordenadores do  Curso. 

 


