
Diretrizes Atividades complementares do Curso de Música da UFSJ 

Aprovadas em colegiado (Ata da 57ª Reunião em 04 de dezembro de 2018) 

 

Compreende-se por Atividades Complementares, ou Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais, aquelas que visam complementar e enriquecer 

a formação do aluno de acordo com o perfil do profissional proposto pelo curso. 

Sua realização deve estar articulada com os objetivos gerais do curso. 

Será indicado pelo Colegiado de Curso um professor do DMUSI como supervisor 

de atividades complementares, que será responsável pelo processo de 

reconhecimento e o atendimento às diretrizes que orientam o cumprimento das 

atividades complementares, que serão apresentadas mais a frente. 

A carga horária referente às Atividades Complementares será no mínimo 

de 200 horas, sendo que a que for excedente não será considerada para efeito 

de registro e a carga horária cumprida pelo aluno deverá ser devidamente 

registrada em documento individual. 

Seguindo a regulamentação prevista no Regimento Geral da UFSJ, em 

seu artigo 67, podemos apontar as seguintes atividades complementares como 

sendo pertinentes à proposta pedagógica do curso de Música: 

A) Iniciação científica: corresponde à elaboração de estudos ou trabalhos 

monográficos de iniciação científica, artigos, ensaios, opúsculos ou similares 

concernentes à música ou educação musical, de autoria individual ou em equipe, 

sob orientação docente. Não se incluem nesta modalidade, o trabalho 

monográfico final de conclusão de curso nem os trabalhos acadêmicos 

realizados para avaliação e aprovação nas unidades curriculares regulares, a 

não ser que publicados ou aprovados como material bibliográfico para 

determinada atividade curricular, aprovados pelo professor da respectiva 

unidade curricular pelo supervisor de atividades complementares. 

Carga horária: 

- Trabalhos monográficos de iniciação científica, artigos, ensaios e opúsculos: 

máximo de 30 horas por trabalho concluído; 

- Trabalho individual de pesquisa sob orientação de docente: máximo de 40 

horas por pesquisa realizada; 

- Participação em projetos de pesquisa institucional, inter-institucional ou de 

iniciativa docente: máximo de 20 horas por pesquisa realizada. 



B) Eventos científicos ou acadêmicos: compreendem o comparecimento ou 

participação em seminários, palestras, defesas de teses, simpósios, congressos, 

conferências, workshops, masterclasses, minicursos e eventos diversos nas 

áreas de música, educação musical, educação em geral ou temas relacionados 

à formação em questão, desde que reconhecidos pelo supervisor das atividades 

complementares. 

Carga horária: 

- Para simples comparecimento: no máximo 10 horas por evento; 

- Para participação como debatedor ou apresentação de trabalho em grupo: no 

máximo 15 horas por evento; 

- Para apresentação de trabalhos, como expositor ou palestrante: no máximo 30 

horas por evento. 

C) Atividades e projetos de extensão: compreendem a participação efetiva em 

projetos, atividades, programas ou serviços de extensão na área educacional ou 

artística, como função específica ou associada ao ensino, patrocinados ou 

promovidos pela UFSJ. 

Carga horária: 

- Vide diretrizes gerais apresentadas mais a frente. 

- Não serão computadas as atividades inseridas na programação específica do 

estágio supervisionado; 

- Para projetos educacionais ou culturais desenvolvidos ao longo de um período 

não inferior a um semestre letivo, poderá ser computado um máximo de 30 

horas; 

- Para eventos e atividades culturais ocasionais, um máximo de 10 horas por 

evento. 

D) Trabalhos multidisciplinares ou de equipe: compreendem a participação 

efetiva em projetos, atividades, programas ou trabalhos multidisciplinares 

envolvendo mais de uma área do conhecimento, relacionadas à educação, arte, 

cultura em geral e assistência social, promovidos ou não pela UFSJ, realizados 

por uma equipe de alunos. 

Carga horária: 

- Vide diretrizes gerais apresentadas mais a frente. 

E) Atividades culturais e artísticas: correspondem à participação ativa em 

atividades culturais e artísticas, como apresentações musicais, concertos 



didáticos, eventos e atividades culturais envolvendo música, pintura, dança, 

artesanato, educação física, exposições culturais, lançamentos de livros, poesia 

etc. Sua validade será reconhecida pelo supervisor de atividades 

complementares, desde que estejam relacionadas, mesmo que indiretamente, à 

formação do profissional em questão. 

Carga horária: 

- Vide diretrizes gerais apresentadas mais a frente. 

- Não serão computadas as atividades inseridas na programação específica do 

estágio supervisionado; 

- Para cada atividade realizada, poderá ser computado um máximo de 5 horas. 

F) Cursos de idiomas e informática: cursos e programas de capacitação ou 

treinamento, na área de informática, com utilização de recursos computacionais 

em laboratório, cursos e programas de aprendizagem e aperfeiçoamento de 

idiomas estrangeiros, com utilização de laboratórios e recursos multimídia, sob 

orientação docente, oferecidos pela UFSJ ou outra instituição. 

Carga horária: 

- Vide diretrizes gerais apresentadas mais a frente. 

G) Monitorias: compreendem assistência acadêmica por parte de alunos 

proficientes nas diversas áreas, como a pesquisa, teoria musical, técnica 

instrumental, performance, pedagogia, incluindo as atividades da Práticas de 

Formação. 

Carga horária: 

- Vide diretrizes gerais apresentadas mais a frente. 

H) Gestão ou representação estudantil: representação estudantil em colegiados 

acadêmicos ou administrativos da UFSJ, participação em órgão de direção de 

entidades de natureza acadêmica e/ou sociocultural no âmbito da UFSJ, ou fora 

dela. 

Carga horária: 

- Vide diretrizes gerais apresentadas mais a frente. 

Diretrizes gerais: cumprimento das Atividades Complementares 
 

O Colegiado do Curso de Música terá a responsabilidade de implementar 

e supervisionar o cumprimento das normas e critérios, que devem orientar o 

processo e as normas de reconhecimento e validação das atividades 



complementares, desenvolvidas pelos alunos ao longo do curso, bem como 

deliberar sobre elas. As diretrizes apresentadas a seguir deverão ser observadas 

pelo colegiado do curso em suas decisões a respeito do cumprimento das 

Atividades Complementares. 

Dentre os professores lotados no Departamento de Música deverá ser 

indicado pelo Colegiado do Curso um docente para exercer a função de 

Supervisor das Atividades Complementares, cabendo a ele: 

I - Coordenar e orientar a escolha das diversas modalidades de atividades 

complementares pelos alunos do Curso; 

II - Acompanhar a execução das programações específicas por modalidades; 

III - Validar a participação discente nas atividades complementares; 

IV - Registrar e gerenciar, para efeitos curriculares, as bases de dados sobre a 

participação e avaliação de cada discente do Curso.  

O cumprimento das 200 horas de Atividades Complementares, bem como 

o limite específico de cada modalidade de atividade, será validado conforme o 

quadro abaixo: 

MODALIDADE 
Carga Horária 

Mínima Máxima 

A) Iniciação científica 0h 100h 

B) Eventos científicos ou acadêmicos 30h 100h 

C) Atividades e projetos de extensão 50h 100h 

D) Trabalhos multidisciplinares ou de equipe 0h 100h 

E) Atividades culturais e artísticas 20h 60h 

F) Cursos de idioma e informática 0h 60h 

G) Monitorias 0h 80h 

H) Gestão ou representação estudantil 0h 80h 

 

O aluno deverá ser orientado na escolha das atividades complementares, 

objetivando uma flexibilização do currículo pleno e a contextualização do 

processo ensino-aprendizagem, propiciando a ampliação epistemológica, a 

diversificação temática e o aprofundamento interdisciplinar como parte do 

processo de individualização da sua formação acadêmica. 



Serão consideradas válidas, independente de justificação do aluno, 

somente as atividades complementares que articulem conhecimentos e práticas 

relacionadas ao perfil profissional do egresso esperado para o aluno do Curso 

de Música. 

A validação das atividades realizadas será efetuada pelo Supervisor de 

Atividades Complementares e, ao final do processo de registro, referendada pelo 

Coordenador do Curso, mediante documentos de comprovação e preenchimento 

dos quadros de registros específicos para cada modalidade, que serão 

arquivados para constar nos históricos escolares individuais; 

Não poderão ser computadas as horas dispendidas em trabalhos 

específicos de outras unidades curriculares do curso (conteúdos cientifico-

culturais, práticas de formação, estágio supervisionado e monografia), a menos 

que possa se enquadrar claramente em uma das modalidades dentre as 

previstas como Atividades Complementares. Não poderá ser validada nenhuma 

modalidade de atividade complementar realizada anteriormente ao ingresso do 

aluno no Curso de Música, ou em outra instituição, em se tratando de 

transferência. O registro das atividades complementares com todas as suas 

modalidades previstas deverá ser efetuado em formulários próprios para esse 

fim. Caberão recursos sobre as decisões do Supervisor das Atividades 

Complementares ou do Coordenador do Curso ao Colegiado do Curso de 

Música. As situações que não puderem ser atendidas por estas diretrizes serão 

dirimidas pelo Colegiado do Curso de Música.  

 


