
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE ENG. FLORESTAL 
 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para cursos de 

Engenharia Florestal, além da aprovação nas disciplinas descritas na matriz 

curricular do curso, participação em atividades de estágio supervisionado, 

elaboração do trabalho final de conclusão do curso, os discentes devem 

desenvolver outras atividades, denominadas de “atividades complementares”. 

Trata-se de componentes curriculares que possibilitam por avaliação, o 

reconhecimento de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do 

aluno, inclusive adquiridos fora do ambiente acadêmico. De acordo com esse 

documento, essas atividades podem ser: projetos de pesquisa, monitoria, iniciação 

científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários, simpósios, 

congressos, conferências e até disciplinas oferecidas por outras instituições de 

ensino.  

Na Tabela 1 são apresentadas as atividades complementares 

regulamentadas pelo Colegiado do Curso de Engenharia Florestal da UFSJ, com 

respectivas cargas horárias, equivalências e formas de comprovação. A 

comprovação é feita pela apresentação de documentos comprobatórios à 

Coordenação do Curso de Engenharia Florestal. Outras atividades não-incluídas 

na relação da Tabela 1 serão analisadas pelo Colegiado de Curso antes da sua 

validação pela Coordenadoria. 

Essas atividades complementares podem ser realizadas em qualquer 

período do curso, pois um dos seus objetivos é também permitir a interação dos 

estudantes com as diversas áreas de atribuição dos profissionais da área durante 

a maior parte de sua graduação. O aluno precisa, obrigatoriamente, comprovar a 

participação em um mínimo de 100 horas de atividades. No entanto, os alunos 

serão incentivados durante todo o curso a participar de um número cada vez maior 

de atividades extras. 

 

 



Tabela 1. Atividades complementares regulamentadas pelo Colegiado do Curso 

de Engenharia Florestal da UFSJ, com respectivas cargas horárias e formas de 

comprovação. 

ATIVIDADE CARGA 

HORÁRIA 
COMPROVAÇÃO 

Iniciação Científica 30 h/semestre Certificado da PROPE/Orientador 

Participação em Programa PET 30 h/semestre Certificado da CAPES/Orientador 

Participação em Empresas Juniores 15 h/projeto Projeto desenvolvido 

Monitoria ou Assistência Didática 20 h/monitoria Certificado da Coordenação/Orientador 

Resumo simples ou expandido de trabalho em 
congresso 

10 h Certificado de participação e cópia do resumo 

Trabalho completo em congresso 15 h Certificado de apresentação e cópia do trabalho 

Artigo publicado em revista científica indexada 20 h Cópia do artigo ou carta de aceite 

Artigo publicado em revista e jornal não-indexados 10 h Cópia do artigo ou carta de aceite 

Participação em congresso Equivalente até 10 
h cada 

Certificado de participação 

Estágio extracurricular, cada 3 horas de atividades 
equivale a 1 hora  

Certificado Declaração ou certificado 

Participação em projeto de extensão 15 h Certificado da PROEX/Instituição/Empresa/Orientador 

Atividade cultural, cada 45 h de atividade 5 h Certificado  

Mini-curso ou palestra com até 10 h Equivalente Certificado 

Curso extra-curricular, mais de 10 h 10 h cada  Certificado 

Membro de Comissão Organizadora de Evento 
Científico 

10 h Certificado 

Membro de Colegiados e Conselhos Universitários 5 h/semestre Declaração 

Visita técnica ou expedição científicas 
desvinculadas de disciplinas 

Equivalente até 5 h 
cada 

Declaração 

Dia de campo Equivalente  Declaração ou certificado 

Curso de língua estrangeira, cada 3 horas de 
atividades equivale a 1 hora 

Equivalente  

Simpósios ou seminários Equivalente Certificado 

Grupo de estudo (cada 45 h) 10 h Declaração 

Observação: Cada atividade complementar será contabilizada até atingir 40% da carga 
horária total exigida. 

 


