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Aproveitamento de atividades complementares para o curso de Engenharia
Agronômica

Serão consideradas Atividades Complementares, as experiências adquiridas pelos
discentes durante o curso em espaços diversos, incluindo-se instituições de ensino,
empresas públicas ou privadas, espaços de vivência sócio-cultural com o objetivo de
ampliação e/ou complementação da formação profissional. Nesse sentido o discente
terá que cumprir uma carga horária de 100 horas distribuídas nas atividades
destacadas no Quadro 1.
Serão aproveitadas as Atividades Complementares que tenham sido realizadas a
partir da data de ingresso do discente no curso, desde que estejam de acordo com as
normas estabelecidas pelo Colegiado.
A validação da mesma deve ser requerida pelo discente ao Núcleo de Apoio ao
Discente (NAD/CCA) acompanhada da cópia dos certificados de participação, com a
identificação das entidades promotoras dos eventos/atividades e a carga horária
cumprida.
A solicitação deve cumprir as seguintes etapas:
1. Assim que houver totalizado a carga horária exigida (100 horas), o discente
deverá protocolar o requerimento de validação de Atividade Complementar,
devidamente comprovado, no NAD;
2. O NAD encaminhará o requerimento ao colegiado para análise;
3. O colegiado analisará a solicitação;
4. Em caso de aprovação da atividade complementar, o Coordenador
encaminhará a deliberação do requerimento à SRCA para que seja lançada a
carga horária referente a “Atividades Complementares” no histórico escolar do
discente.

Quadro 1. Atividades a serem consideradas para validação da carga horária em
“Atividades Complementares” do curso de Engenharia Agronômica
Limite máximo de
Atividade

Carga horária

carga horária a ser
registrado

Estágios extracurriculares em áreas

Registrada no
20 horas

ligadas ao curso

Certificado

Atividades em ensino, Pesquisa e/ou
extensão (Monitoria, participação em

Registrada no

projetos de pesquisa, participação em

Certificado

60 horas
projetos de extensão)
Participação
minicurso,

em

curso

extensão,

(oficina,

capacitação,

Registrada no
20 horas

treinamento) e similar, de natureza

Certificado

acadêmica ou profissional
Representação discente no âmbito da
Considerar 8
Instituição e/ou sociedade civil em
horas/semestrais/rep
seguimentos

ligados

à

20 horas

área
resentação

profissional.
Registrada no
Certificado.
Participação em seminários, simpósios,
Em caso de
convenções, conferências, palestras,
congressos etc.

20 horas

congressos, jornadas, fóruns, debates,
considerar 4h (em
visitas técnicas, workshops.
média) de
participação diária.
Considerar 20
Participação na organização de eventos
horas/semestre/
na área profissional.
evento

20 horas

