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Relatório de Atividades Complementares  

Aluno_________________________________________ Matrícula__________________ 

Atenção: Anexar comprovantes com soma total de 150 horas de atividades 

CATEGORIA I: ATIVIDADES CULTURAIS E DE PESQUISA 

Atividade Realizada Limite de horas Total cumprido 

Atuação como monitor  Até 75  

Participação em pesquisas e projetos institucionais individuais 
ou coletivos 

Até 75  

Participação em programas de Iniciação Científica Até 75  

Participação em grupos de estudo e/ou pesquisa, sob a 
supervisão docente 

Até 75 
 

Participação nas aulas presenciais, com temas 
complementares à formação do aluno, oferecidas pelo 
próprio curso ou em outros cursos correlatos em horário 
regular ou não 

Horas corresp. à 
atividade 

Até 75 

 

Visitas técnicas Horas corresp. à 
atividade (Certificado) 

 

TOTAL CATEGORIA I  

 

CATEGORIA II: PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CIENTÍFICAS 

Atividade Realizada Limite de horas Total cumprido 

Participação em congressos, seminários, conferências, 
simpósios e encontros 

Horas corresp. à 
atividade (Certificado) 

 

Participação em outros eventos científicos relacionados Horas corresp. à 
atividade (Certificado) 

 

TOTAL CATEGORIA II  

 

CATEGORIA III:PUBLICAÇÕES 

Atividade Realizada Limite de horas Total cumprido 

Artigos em revistas técnicas especializadas 30  

Artigos de opinião em revistas e jornais 20  

Apresentação de trabalho em eventos científicos 30  

Artigos em outros meios de comunicação oficiais 10  

TOTAL CATEGORIA III  

  

CATEGORIA IV:PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 

Atividade Realizada Limite de horas Total cumprido 

Participação em programas e projetos de extensão dentro ou 
fora da UFSJ 

Até 75 
 

Participação em projetos sociais, sejam eles de 
responsabilidade e inclusão social ou não, diretamente ou por 
intermédio de associações, ONGs ou sindicatos, mediante 
convênios, parcerias ou credenciamentos com a UFSJ 

Até 75 

 

TOTAL CATEGORIA IV  
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CATEGORIA V: ATIVIDADES CULTURAIS COMPLEMENTARES À FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Atividade Realizada Limite de horas Total cumprido 

Participação em cursos, workshops e oficinas Horas corresp. à 
atividade (Certificado) 

 

Presença em projeções de filmes coordenada/solicitada por 
professor 

Horas corresp. à 
atividade (Certificado) 

 

Participação em espetáculos artísticos Até 75  

Presença em espetáculos artísticos indicados por um 
professor 

Horas corresp. à 
atividade (Certificado) 

 

Realização de exposição individual 40  

Participação em exposição coletiva 30  

Visitas a museus, mostras, feiras e exposições indicadas por 
um professor ou responsável – Em São João Del Rei ou 
cidades próximas 

3 horas cada visita 
 

Visitas a museus, mostras, feiras e exposições indicadas por 
um professor ou responsável – em outras cidades/ estados 

6 horas cada visita 
 

Participação em Jornadas ou Semanas Acadêmicas dos cursos Horas corresp. à 
atividade (Certificado) 

 

Participação em eventos complementares à formação 
profissional 

Horas corresp. à 
atividade (Certificado) 

 

TOTAL CATEGORIA V  

 

 

Validação da Coordenadoria:  

 

 

Procedimento geral para as atividades complementares: 

Os alunos deverão escolher as atividades complementares de seu interesse, dentre aquelas relacionadas 

nas categorias acima, considerando que essas atividades deverão contemplar pelo menos duas categorias.  

Nenhuma atividade poderá ultrapassar 50% do total de créditos das Atividades complementares, ou seja, o 

limite para a validação de uma determinada atividade complementar é igual a 75 horas. 

Organização e forma de apresentação das atividades complementares 

As cópias dos comprovantes das atividades deverão ser anexados identificados com uma síntese de um 

parágrafo referente a cada atividade realizada. 

Este Formulário de Atividades Complementares deverá ser entregue na secretaria do Curso de Artes 

Aplicadas ao Final do período letivo, juntamente com as cópias dos comprovantes, para ser validado pela 

Coordenação de Curso. 

 


