
Resolução nº 01, de 10 de novembro de 2003 
Regulamenta as 200 horas de atividades especiais  previstas no PPC de Pedagogia 

ATIVIDADES  CARGA HORÁRIA 
Estágio em Cursos de Extensão oferecidos por professores da UFSJ, desde que o tema 
esteja ligado à Educação ou áreas afins 

50 

Atividades de extensão da UFSJ, ou outras IES, desde que o tema esteja ligado à 
Educação ou áreas afins 

50 

Semana de Extensão da UFSJ e outras IES: participação de minicursos, apresentação de 
Comunicações e pôsteres 

50 

Relatório final: PIBIC (40 horas) 40 
PIIC (80 horas) 80 
Participação em grupos de estudo e/ou pesquisa devidamente formalizados pela UFSJ 
(até 20 horas semestrais, com declaração do responsável pelo grupo) 

20 

Atividades em Grupos PET  20 
Participação na organização de eventos 30 
Participação como ouvinte número de horas constantes no certificado expedido 
Apresentação de comunicação, com publicação do resumo 25 
Apresentação de comunicação, sem publicação do resumo 20 
Apresentação de pôster ou painel 20 
Publicação do trabalho completo em anais do evento 20 
Minicursos e workshops freqüentados número de horas constantes no certificado expedido 
Minicursos ministrados o dobro da carga horária de aulas dadas 
Mesa redonda número de horas constante do certificado 
Sessão comentada de cinema número de horas constante do certificado 
Viagens acadêmicas e culturais sob a égide de professor da UFSJ  10 horas por dia de viagem 
Inverno Cultural: Cursos ou similares na área de Educação ou áreas afins a critério do Colegiado de Pedagogia, até o número de horas totais de cada curso 
Palestra proferida 25 
Ouvinte em palestra proferida a duração da palestra, com aferição em lista de presença. 
Voluntário em Atividades vinculadas à Educação em Projetos Sociais de Instituições de 
Ensino, Comunitárias e Culturais, ONGs, Entidades Beneficentes, Sindicatos, 
Cooperativas, Igrejas e Associações  

a carga horária aferida em documento comprobatório, com descrição da atividade realizada pelo aluno. 

Publicações: artigo em periódico indexado 50 
Publicações: artigo em periódico não indexado  30 
Bolsas de atividade – realizadas sob a orientação de um professor  20 horas semestrais 
Monitoria – relatório final 25 
Participação na direção do CA do curso 15 horas por ano 
Participação como membro no Colegiado do Curso ou Conselhos da Universidade 3 horas por reunião 
Estagiário em empresa, sem vínculo empregatício, exercendo atividades vinculadas à 
educação 

2% da carga horária total do estágio 

Cursos isolados na área de Educação ou áreas afins a critério do Colegiado de Pedagogia. 
 


