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REQUERIMENTO

VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Nome:

Matricula:

E-mail

Telefone para contato:

Requer validação da disciplina:

Código C.H. IND. DEF. Conceito Assinatura/carimbo do
Coordenador das AC

Assinatura/Carimbo da
Coordenação de curso

ARA7003 V

Data / / 20

Assinatura do(a) aluno(a)

Recebido em

Data / / 20

Secretaria Integrada de Graduação (SIG) do Campus Araranguá

A coordenação das Atividades Complementares, após a análise do presente requerimento, afirma o
que se segue:

Total de horas validadas

Horas a serem validadas

Em / / 20

Instruções:

http://www.ararangua.ufsc.br/
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1.Preencher o campo “horas solicitadas” conforme Tabela 1 com a carga horária a ser validada, observando
os limites máximos indicados.

2.O estudante deverá participar em, pelo menos, dois dos cinco grupos de atividades propostas, totalizando
144 horas-aula.
3.Somente serão aceitas as atividades realizadas após a primeira matrícula no curso.

4.Anexar  os  comprovantes  das  atividades  e  entregar  na  Secretaria  Integrada  de  Graduação  (SIG).
Os  documentos  deverão  ser  originais,  ou  cópias  autenticadas  na  Coordenação  do  Curso/Atividades
Complementares ou outro setor competente da UFSC, mediante apresentação simultânea do original  ou
cópias autenticadas em cartório.

5.O regulamento completo das atividades complementares encontra-se disponível na plataforma Moodle, no
respectivo ambiente virtual da disciplina.
6.O pedido de validação das atividades complementares só será liberada aos alunos que tiverem cursado,
com aprovação, 70% da carga horária total do curso, e deve ser efetuado até 30 dias antes do término do
penúltimo semestre da provável formatura.

7.A apresentação de documento falso implicará em penalização do aluno que agir de má fé visando obter
vantagem indevida, em conformidade com a Resolução № 17/CUn/97 e demais normas aplicáveis.

Tabela  I  –  Aproveitamento  de  Atividades  Grupo  I  –  Atividades  de  iniciação  à  docência  e
pesquisa

Atividades Horas máximas
permitidas na atividade

(conforme regulamento)

Horas solicitadas
pelo(a) aluno(a)

(preenchimento
pelo requerente)

Horas validadas na
atividade

(preenchimento
pela coordenação)

Grupo I – Atividades de iniciação à docência e pesquisa
Máximo na atividade: 100 horas-aula

a) Exercício de monitoria, e tutoria de 
atividades de ensino à distância.

50 horas-aula por 
semestre

b) Participação em pesquisas e projetos 
institucionais (PET/PIBIC/Funpesquisa), 
outros projetos de pesquisa ou trabalho 
técnico, sob supervisão de professores.

50 horas-aula por 
semestre

c) Congressos, seminários, conferências 
ou eventos.

05 horas-aula por 
evento

d) Defesas de dissertação de mestrado e
tese de doutorado.

02 horas-aula por 
defesa

e) Apresentação de monografias de final 
de seu curso (TCC) e/ou área afim.

01 hora por 
apresentação
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Atividades Horas máximas
permitidas na atividade

(conforme regulamento)

Horas solicitadas
pelo(a) aluno(a)

(preenchimento
pelo requerente)

Horas validadas na
atividade

(preenchimento
pela coordenação)

f) Visitas técnicas, coordenadas por 
professores do curso

Até 05 horas-aula por 
visita

g) Artigos publicados 50 horas-aula por artigo,
divididas pelo número 
de autores.

h) Participação como autor do trabalho 
em concursos, exposições e amostras

10 horas-aula por 
participação

Total Grupo I: 0

Grupo II – Cursos e disciplinas extracurriculares de formação complementar
Máximo na atividade: 100 horas-aula

a) Participação em cursos de formação 
de curta duração.

de acordo com a carga 
horaria do curso

b) Participação em cursos de longa 
duração.

50 horas-aula por 
semestre

c) Disciplinas não curriculares de 
carácter interdisciplinar.

50 horas-aula por 
semestre

d) Participação em cursos de língua 
estrangeira.

20 horas-aula por 
semestre

e) Outras atividades de acordo com a 
atividade desenvolvida

Total Grupo II: 0

Grupo III - Atividades de extensão
Máximo na atividade: 100 horas-aula

a) Participação em projetos ou atividades
de extensão, sub supervisão de 
autoridade competente.

50 horas-aula por 
semestre

b) Participação em eventos. 5 horas-aula por evento
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Atividades Horas máximas
permitidas na atividade

(conforme regulamento)

Horas solicitadas
pelo(a) aluno(a)

(preenchimento
pelo requerente)

Horas validadas na
atividade

(preenchimento
pela coordenação)

Total Grupo III:

Grupo IV - Vivência profissional complementar
Máximo na atividade: 100 horas-aula

a) Realização de estágio não-curricular, 
conforme normas do curso, ou realização
de estágio em Empresa Júnior ou em 
Incubadora de Empresa

40 horas-aula por mês 
de estágio

b) Atividade profissional específica na 
área do curso

de acordo com a 
atividade desenvolvida

d) Participação como titular ou suplente 
em entidade de representação estudantil 
específica

10 horas-aula por 
período mínimo de 06 
meses, não cumulativo 
no período

e) Outras atividades de vivência 
profissional não contempladas

de acordo com a 
atividade desenvolvida

Total Grupo IV:

Grupo V - Atividades de complementação da formação social, humana e cultural.
Máximo na atividade: 100 horas-aula

a) Participação em projetos sociais 10 horas-aula por mês

b) Participação em atividades esportivas 
desde que comprovadas.

20 horas-aula por 
semestre

c) Participação em atividades culturais 
desde que comprovadas.

20 horas-aula por 
semestre

d) Participação em eventos de carácter 
cultural ou esportivo.

5 horas-aula por evento

e) Participação em atividades 
beneficentes.

20 horas-aula por 
semestre ou 5 horas-
aula por evento
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Atividades Horas máximas
permitidas na atividade

(conforme regulamento)

Horas solicitadas
pelo(a) aluno(a)

(preenchimento
pelo requerente)

Horas validadas na
atividade

(preenchimento
pela coordenação)

e) Outras atividades de acordo com a 
atividade desenvolvida

Total Grupo V:

Total de atividades validadas:
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DECLARAÇÃO

Eu,

nacionalidade:

estado civil:

profissão:

residente e domiciliado:

bairro:

cidade, estado:

CEP:

telefone(s):

e-mail:

DECLARO,  sob  pena  de  ser  responsabilizado(a)  civil,  administrativa  e
criminalmente,  que  os  documentos  e/ou  cópias  por  mim apresentados  e  os  seus
respectivos teores são autênticos e verdadeiros.

Araranguá , / / 20

Assinatura

http://www.ararangua.ufsc.br/
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