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TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

O aluno deverá participar de atividades que contemplem os 3 (três) Grupos 

relacionados no Regulamento, observando a seguinte relação para 

integralização das horas de cada grupo: 

 Grupos de Atividades Complementares Pontuação máxima (*) 

Grupo 1 Atividades acadêmicas (iniciação científica, 
tecnológica e formação profissional) 

120 horas  

Grupo 2 Atividades comunitárias e de interesse coletivo 80 horas  

Grupo 3  Atividades de complementação da formação social, 
humana e cultural 

100 horas  

(*) A somatória total aprovada deverá respeitar o máximo de horas estabelecidas em cada 
grupo. 

 

TABELA DE VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Grupo 1 – Atividade acadêmica 

Tipo Pontuação Limite Comprovação 

Participação em programa de 
monitoria e tutoria de disciplinas do 
currículo do curso 

20 horas por monitoria realizada 
durante 6 meses – máximo 2 
monitorias(**) 

Certificado ou declaração 
validado pela instituição e 
professor responsável 

Representação estudantil nos 
Colegiados da FPMB  

8 horas por semestre – máximo 2 
participações(**) 

Declaração e frequência validada 
pela instituição 

Cursos de língua estrangeira, dentro 
ou fora da Instituição, realizados 
durante o curso 

20 horas por curso de no mínimo 
30h(**)  

Certificado ou declaração 
validado pela instituição 

Curso de informática – mínimo 50% 
da carga horária do curso 

10 horas por curso concluído – 
máximo 1 curso(**) 

Certificado ou declaração 
validado pela instituição 

Curso de formação geral  
15 horas para cursos de no 
mínimo 20h de duração – máximo 
2 cursos(**)  

Certificado ou declaração 
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Nivelamentos/Aprimoramentos 
2 horas por participação semestral 
– máximo 1 nivelamento(**) 

Declaração 

Artigo individual publicado em revista 
científica, site, anais de eventos e/ou 
livro 

15 horas por artigo - no máximo 1 
artigo por ano – máximo 3 
artigos(**) 

Artigo científico, cópia da capa e 
sumário do periódico, e/ou 
endereço do site. 

Artigo científico (coautoria) em 
revista científica, anais de eventos 
e/ou livros, site. 

4 horas - no máximo 1 artigo por 
ano(**) 

Artigo publicado ou carta de 
aprovação  

Participação como apresentador de 
trabalhos em palestras, congressos e 
seminários técnico-científicos.  

3 horas por evento – máximo de 2 
eventos por ano(**) 

Declaração ou Certificado 
autenticado, emitida pela 
autoridade competente da 
instituição promotora. 

Participação em eventos acadêmicos 
ou científicos (cursos, seminários, 
palestras, workshops, oficinas, etc) 
da sua área de formação. 

2 horas por evento de no mínimo 
8 horas de duração – máximo 2 
eventos(**) 

Declaração ou certificado 
autenticado emitida pela 
autoridade competente da 
instituição promotora. 

Participação em projetos de iniciação 
científica e tecnológica, relacionados 
com o objetivo do Curso, projetos de 
empresa júnior, incubadora 
tecnológica, etc.. 

3 horas pela participação anual 
máximo 2 projetos(**) 

Declaração comprobatória, com 
o período e descrição das 
atividades 

Participação efetiva na organização 
de exposições e seminários de 
caráter acadêmico. 

2 horas por evento de no mínimo 
12 horas de duração – máximo de 
2 participações(**) 

Relatório pessoal das atividades 
desenvolvidas, ratificado pelo 
supervisor do evento e/ou 
coordenador do curso. 

Estágio não obrigatório na área do 
curso (6 horas por dia) semestral 

25 horas por semestre – máximo 
2 semestres(**) 

Contrato de Estágio ou 
Declaração comprobatória com 
período e descrição das 
atividades desenvolvidas em 
papel timbrado da empresa 
assinado pelo supervisor 
responsável. 

Participação em visitas técnicas 
organizadas por professores. 

4 hora por visita – máximo de 3 
visitas ao ano (**) 

Declaração assinada e carimbada 
pelo responsável pela empresa e 
apresentação de Relatório 
Técnico sobre a visita. 
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Participação em grupo de estudo 
aprovado pelo colegiado do curso 
acompanhado por professor 

3 horas por semestre máximo 2 
semestres(**) 

Declaração assinada e carimbada 
pelo responsável do grupo. 

Participação, como ouvinte em 
defesas públicas de monografias, 
dissertações e teses (nível graduação, 
especialização, dissertação e de 
doutorado). 

2 horas por participação - máximo 
2 participações(**) 

Declaração do Coordenador da 
Banca de Defesa, constando 
data, nome do aluno que 
apresentou e título do trabalho. 

Participação e aprovação em 
disciplinas extracurriculares de 
enriquecimento de interesse do 
Curso. 

20 horas por disciplina – máximo 
2 disciplinas(**) 

Documento comprobatório de 
aprovação na disciplina, 
preferencialmente o histórico 

Atividades de Tutoria 
(acompanhamento de alunos dos 
semestres iniciais do curso). 

6 horas por tutoria – máximo 2 
tutorias(**) 

Cópia do relatório do Professor 
Supervisor. 

Atividades de representação 
discente, em sala de aula ou centro 
acadêmico, inclusive comissão de 
formatura. 

2 horas por participação semestral 
– máximo de 2 
representações(**) 

Relatório técnico das atividades 
desenvolvidas durante o 
semestre, ratificado pelo 
coordenador do curso. 

Minicursos/cursos/cursos on-line 
30 horas – máximo de 3 
cursos(**) 

Certificado de conclusão 

Apresentação de trabalhos em 
congressos, simpósios, encontros. 

2 horas – máximo de 2 
trabalhos(**) 

Certificado do evento 
comprovando a participação. 

Resumo de artigos técnicos de 
Revistas Científicas (no mínimo 5 
páginas) 

2 horas – máximo de 2 
trabalhos(**) 

Resumo e comentário 

Leitura de Livro (não pode ser livro 
referenciado por disciplina) 

4 horas por livro – no máximo 2 
livros(**) 

Uma resenha para cada capítulo 
de livros indicados pela 
coordenação 

(**) Sujeito a aprovação prévia da coordenação de atividades complementares. 

 Grupo 2 – Atividades comunitárias e de interesse coletivo 

Tipo  Pontuação limite  Comprovação 

Aula Inaugural  
2 horas por aula – máximo 3 
aulas(**) 

Lista de presença 

Semanas Acadêmicas 
2 horas por semana – 
máximo 3 semanas(**)  

Lista de presença  
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Participação em programas como 
“Amigos da Escola”, “Economia 
Solidária” ou afins 

2 hora por evento – máximo 
de 3 eventos(**) 

Certificado ou declaração 

Participação em atividades voluntárias 

de Responsabilidade Social 
3 horas por evento – máximo 
de 4 eventos (**)  

Declaração da Instituição, foto e resumo 
da atividade desenvolvida 

Trabalho voluntário em entidades 
vinculadas a compromissos sócio-
políticos 

2 horas trabalhado – máximo 
de 4 horas(**) 

Declaração contendo o tipo de atividade e 
a carga horária desenvolvida, expedida 
pela Instituição/Organização 

Participação ou organização de 
campanhas de solidariedade e cidadania 

2 horas por evento – máximo 
de 3 eventos(**) 

Certificado ou declaração 

Participação como organizador ou 
apresentador de trabalhos em eventos 
científicos externos  

2 horas por evento – máximo 
de 4 eventos(**) 

Certificado ou declaração 

Participação em programas de 
intercâmbio institucional, nacional e/ou 
internacional 

Máximo de 20 horas por 
programa(**) 

Certificado ou declaração 

Participação em projetos relacionados à 
Empresa Júnior; Incubadora de 
Empresas; Jornais da instituição; 
Periódicos da instituição 

5 horas por programa – 
máximo de 3 
participações(**) 

Certificado ou declaração 

Instrutor de cursos abertos à 
comunidade 

2 horas por curso – máximo 
de 3 cursos(**) 

Declaração da Instituição/Organização 
promotora 

Outras atividades de extensão 
Sujeito à aprovação da 
coordenadoria 

 

 

(**) Sujeito a aprovação prévia da coordenação de atividades complementares. 

Grupo 3 –  Atividades de complementação da formação social, humana e cultural 

Tipo Pontuação limite Comprovação 

Organização ou representação 
estudantil em jogos esportivos 

3 horas por evento – máximo 
de 2 eventos(**) 

Certificado ou declaração 

Participação em seminários, palestras, 
feiras, vídeos em sala de aula  

3 horas - máximo de 3 
eventos(**)  

Resumo da atividade de uma lauda, 
ingresso, foto e inscrição 
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Teatro, cinema, show  
2 horas – máximo de 4 
eventos (**)  

Resumo da atividade de uma lauda, 
ingresso e foto 

Doação de sangue  
3 horas – máximo de 2 
doações(**)  

Cartão de doador 

Participação em atividades sócio-
culturais, artísticas e esportivas (coral, 
música, dança, bandas, vídeos, cinema, 
cineclubes, teatro, etc.)  

6  horas – máximo de 3 
eventos(**)  

Declaração, fotos, folders, etc. 

Membro de diretoria de associações 
estudantis e culturais (Centro 
Acadêmico, Comissão de formatura, etc) 

5 horas – máximo de 2 
participações(**) 

Declaração, certidão ou qualquer outro 
documento probatório 

Participação no processo eleitoral como 
mesário (TRE)  

7 horas – 1 participação(**)  Documento da convocação 

Participação em eventos culturais 
promovidos pela FPMB 

4 horas – máximo de 4 
eventos(**) 

Certificado ou declaração 

Participação em eventos culturais 
externos  

3 horas – máximo de 3 
eventos(**)  

Certificado ou declaração 

Participação como organizador ou 
apresentador de trabalhos em eventos 
culturais  

5 horas – máximo de 2 
eventos(**) 

Certificado ou declaração 

Outras atividades previamente 
autorizadas pelo Colegiado de Curso  

A ser analisado pelo 
coordenador das Atividades 
complementares(**)  

Comprovante determinado pelo Colegiado 
de Curso 

 

(**) Sujeito a aprovação prévia da coordenação de atividades complementares. 

Importante:  

- Os documentos deverão ser disponibilizados para a secretaria da FPMB fisicamente para 

conferência. 

- Faz-se necessário o envio dos documentos comprobatórios digitalizados para o email: 

secretaria.bsb@mackenzie.br 

mailto:secretaria.bsb@mackenzie.br

