
 

Curso de Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 

 Centro Universitário De Mineiros 

Núcleo de Estágio, Trabalho de Conclusão de Curso e 
Atividades Complementares - NETA 

 

HOMOLOGAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
No quadro que segue tem-se a relação de principais atividades válidas na contagem de horas: 
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TIPO DE ATIVIDADES 

CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

6 / 5 

anos 

4 
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a) 

Participação em eventos científicos (seminários, 

congressos, simpósios, workshops, mesas redondas, 

oficinas e outras atividades pertinentes), promovidos 

pelo UNIFIMES ou por outras IES, conselhos e 

órgãos de classe, sociedades, organizações e 

similares. 

90 h 72 h 

Certificado de 

participação contendo a 

carga horária. 

b) 
Organização/Realização de Curso e/ou eventos 

internos. 
90 h 72 h 

Certificado ou Declaração 

contendo carga horária, 

assinatura e carimbo do 

Presidente ou Diretor. 

c) 
Representação estudantil nos Colegiadas do 

UNIFIMES, por período letivo 
90 h 72 h 

Declaração de 

participação, devidamente 

assinados pelo 

responsável. 
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d) 

Disciplinas cursadas em programas de extensão, 

curso de idiomas, comunicação e expressão e de 

informática, cuja carga horária não tenha sido objeto 

de aprofundamento de estudo. 

60 h 50 h 
Certificado de Aprovação 

contendo a carga horária. 

e) 
Exercício de Monitoria. (1h de monitoria 1h de 

Atividades Complementares). 
60 h 50 h 

Relatório do Professor 

Orientador, ou certificado 

emitido pela IES. 

f) 

Cursos presenciais ou on-line promovidos pelo 

Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES e 

Cursos à distância (1h do Curso = 1h Atividade) 

60 h 50 h 
Certificado de realização 

contendo a carga horária. 

g) Participação em atividades de extensão e 
60 h 50 h 

Certificado de 



comunitárias, no UNIFIMES ou em outras IES. participação contendo a 

carga horária 

h) Participação no PIC 60 h 50 h 
Relatório do Professor 

Orientador 

i) 

Participação em projetos institucionais e culturais. 

Ex.: Coral, teatro. (1h de monitoria = 1h de 

Atividades Complementares) 

60 h 50 h 
Relatório do Professor 

Orientador 

j) 
Participação em grupos de estudo / pesquisa sob 

supervisão de professores e / ou alunos. 
60 h 50 h 

Relatório do Professor 

Orientador 

k) 
Organização/Realização de Curso e/ou eventos 

externos 
60 h 50 h 

Certificado ou  

Declaração de 

participação, contendo 

carga horária, assinatura e 

carimbo do Presidente ou 

Diretor. 

l) 

Produção individual ou coletiva de livros, artigos, 

softwares, vídeos, trabalhos artístico-culturais e 

equivalentes. 

60 h 50 h Cópia da publicação. 

m) Apresentação de trabalhos em eventos científicos 60 h 50 h 
Cópia da publicação. 

Relatório manuscrito. 

n) Artigos publicados em revistas com referencia 60 h 50 h 
Artigo publicado (cópia 

autenticada) 

o) Artigos publicados em revistas sem referencia 60 h 50 h 
Artigo publicado (cópia 

autenticada) 
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 p) 

Participação em projetos sociais, cultural e 

esportivos. (1h = 1h de atividades complementares). 
30 h 22 h 

Declaração contendo 

carga horária, assinatura e 

carimbo do Presidente ou 

Diretor 

q) 

Participação como ouvinte em apresentação de 

monografias, defesa de dissertação de Mestrado e 

tese de Doutorado, com elaboração de relatório 

referente à temática desenvolvida pelo mestrando ou 

30 h 22 h 
Certificado de presença 

com título e carga horária 



doutorando, por atividade 

r) 

Eventos, mostras, concursos, exposições assistidas 

promovidos fora do Centro Universitário de 

Mineiros. 

30 h 22 h 
Certificado de presença 

com carga horária. 

s) Monografias não curriculares 30 h 22 h Monografia produzida. 

t) 
Realização de estágios não curriculares. (6h estágio = 

1h de atividades complementares). 
60 h 44 h 

Certificado ou 

Declaração, assinatura e 

carimbo do Presidente ou 

Diretor. 

u) 

Realização de estágio em Empresa Junior/ incubadora 

de Empresa. Outras atividades afins, desde que 

devidamente analisadas e autorizadas pelo 

Coordenador do Curso 

30 h 22 h 

Certificado de realização, 

contendo a carga horária e 

relatório das atividades 

devidamente assinado 

pelo responsável. 

v) Currículo Lattes atualizado e comprovado 10 h 8 h 
Currículo lattes 

atualizado. 

 


