
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI 

UNAÍ – MINAS GERAIS 
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DA UNIDADE 

CURRICULAR ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC’S) DO CURSO DE 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

 

 

Estabelece a equivalência em horas das Atividades 

Complementares (Unidade Curricular EAA032) do 

Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental do ICA, 

conforme previsto no Regulamento dos Cursos de 

Graduação da UFVJM. 

 

O Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental do Instituto de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no uso 

de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou em sua 17ª Reunião, realizada em 

10/04/2019,  

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º As Atividades Complementares-AC’s e as Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais-AACC’s estão previstas como atividades obrigatórias no Projeto Pedagógico 

do Curso de graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental, bem como nas Diretrizes 

Curriculares para o mesmo, constituindo carga horária integralizada de 90 horas de 

atividades. 

 

Art. 2º A atividades permitidas para a integralização da carga horária prevista para a 

unidade curricular Atividades Complementares do Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental estão discriminadas no Anexo I, bem como a conversão para a carga horária 

realizada e o máximo de horas integralizadas permitido por atividade.  

 

Parágrafo único – As atividades foram descritas por grupos, sendo o Grupo P referente 

às atividades de Pesquisa; o Grupo EC referente às atividades de Extensão e Cultura; e o 

Grupo EN referente às atividades de Ensino.  

 

Art. 3º Todas as atividades deverão ser devidamente comprovadas através de declarações 

e/ou certificados, para que seja integralizada a carga horária conforme Tabela de 

Conversão disponibilizada no Anexo I.  

Art. 4º Outras atividades consideradas relevantes para a formação do discente, mesmo 

que não estejam listadas na Tabela de Conversão (Anexo 1), poderão ser autorizadas 
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mediante discussão prévia e aprovação pelo Colegiado do Curso para integralização 

curricular.  

 

Parágrafo único – Nesses casos, o acadêmico deverá submeter a atividade para avaliação 

e deliberação pelo Colegiado acerca do total de horas que poderão ser aproveitadas para 

a equivalência. 

 

Art. 5º O limite máximo de horas que o discente pode cumprir em cada atividade descrita 

neste documento foi definido pelo Colegiado do Curso, que deverá da ampla divulgação 

aos discentes. 

 

Art. 6º Caberá ao estudante requerer ao Colegiado do Curso, em formulários próprios 

(Anexos II e III) e em tempo hábil para a avaliação e lançamento das horas integralizadas 

pela Coordenação do Curso, o registro das atividades para a integralização como 

Atividade Complementares – (Unidade Curricular EAA032), obedecendo ao estabelecido 

no Projeto Pedagógico de Curso. 

 

Art. 7º Estas normas entram em vigor após aprovação pelo Colegiado do Curso de 

Engenharia Agrícola e Ambiental a partir da data de aprovação. 

 

 

 

 

Unaí – MG, 10 de abril de 2019. 

 

 

Prof. Hermes Soares da Rocha 

Presidente do Colegiado do Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental/ICA/UFVJM
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ANEXO I 

 

Grupo P - Referente às AACC's de Pesquisa 

Código AACC's Carga Horária Realizada Conversão MHI 

P1 

Participação como bolsista de Pesquisa Científica realizada 

dentro da UFVJM, comprovada por declaração emitida pelo 

coordenador do projeto ou certificado. 

480 

1 hora de AACC's para 

cada 4 horas 

comprovadas 

40 

P2 

Participação como voluntário de Pesquisa Científica realizada 

dentro da UFVJM, comprovada por declaração emitida pelo 

coordenador do projeto ou certificado. 

480 

1 hora de AACC's para 

cada 4 horas 

comprovadas 

30 

P3 

Participação como bolsista ou voluntário em Pesquisa Científica 

realizada fora da Instituição, comprovada por declaração emitida 

pelo coordenador do projeto. 

480 

1 hora de AACC's para 

cada 4 horas 

comprovadas 

30 

P4 
Participação em evento científico, comprovada por certificado de 

participação 
Para cada 4 horas de evento 

2 horas de AC para cada 

4 horas comprovadas 
30 

P5 

Publicação de resumo em evento científico internacional, 

comprovado pelo resumo impresso, COM CORPO EDITORIAL 

70% internacional 

Por resumo 
6 horas de AACC's por 

resumo 
30 

P6 
Publicação de resumo em evento científico nacional, 

comprovado pelo resumo impresso 
Por resumo 

4 horas de AACC's por 

resumo 
20 

P7 
Publicação de resumo em evento científico regional, comprovado 

pelo resumo impresso 
Por resumo 

2 horas de AACC's por 

resumo 
10 
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P8 
Publicação de trabalho completo em evento científico 

internacional, comprovado pelo trabalho completo impresso 
Por trabalho completo 

8 horas de AACC's por 

trabalho 
40 

P9 
Publicação de trabalho completo em evento científico nacional, 

comprovado pelo trabalho completo impresso 
Por trabalho completo 

6 horas de AACC's por 

trabalho 
30 

P10 
Publicação de trabalho completo em evento científico regional, 

comprovado pelo trabalho completo impresso 
Por trabalho completo 

3 horas de AACC's por 

trabalho 
15 

P11* 
Publicação de artigo em periódico com Qualis A1 ou A2, 

comprovado pelo manuscrito impresso e comprovação do Qualis 
Por artigo 

40 horas de AACC's por 

artigo 
80 

P12* 
Publicação de artigo em periódico com Qualis B1 ou B2, 

comprovado pelo manuscrito impresso e comprovação do Qualis 
Por artigo 

20 horas de AACC's por 

artigo 
40 

P13* 

Publicação de artigo em periódico com Qualis B3, B4 ou B5, 

comprovado pelo manuscrito impresso e comprovação do Qualis 

ou magazine com corpo editorial  

Por artigo 
15 horas de AACC's por 

artigo 
30 

P14* 
Publicação de artigo em periódico, com Qualis C comprovado 

pelo manuscrito impresso e comprovação do Qualis  
Por artigo 

10 horas de AACC's por 

artigo 
20 

P15 Publicação em revistas, jornais, magazines não indexados Por artigo 
5 horas de AACC's por 

publicação  
10 

P16 

Apresentação de trabalho em evento científico internacional, 

comprovado pelo certificado de apresentação (válido somente 

para o apresentador)  

Por apresentação 
5 horas de AACC's por 

apresentação  
20 
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P17 

Apresentação de trabalho em evento científico nacional, 

comprovado pelo certificado de apresentação (válido somente 

para o apresentador) 

Por apresentação 
3 horas de AACC's por 

apresentação 
12 

P18 

Apresentação de trabalho em evento científico regional, 

comprovado pelo certificado de apresentação (válido somente 

para o apresentador)   

Por apresentação 
1 horas de AACC's por 

apresentação 
5 

P19 
Publicação de livro ou capítulo de livro, comprovado por cópia 

do livro ou capitulo 
Por livro ou capítulo 

40 horas de AACC's por 

capítulo 
80 

P20 
Premiação por trabalho apresentado em evento científico 

internacional, comprovado pelo certificado de premiação 
Por premiação 

10 horas de AACC's por 

prêmio  
30 

P21 
Premiação por trabalho apresentado em evento científico 

nacional, comprovado pelo certificado de premiação 
Por premiação 

5 horas de AACC's por 

prêmio 
15 

P22 
Premiação por trabalho apresentado em evento científico 

regional, comprovado pelo certificado de premiação 
Por premiação 

3 horas de AACC's por 

prêmio 
15 

P23 Participação em comissão organizadora de evento científico Por evento 
10 horas de AACC's por 

comissão  
30 

Grupo EC - Referente as AACC's de Cultura e Extensão 

Código AACC's Carga Horária Realizada HI MHI 

EC1 

Participação como bolsista em projetos de Extensão e/ou Cultura 

realizado dentro da UFVJM, comprovado por declaração emitida 

pelo coordenador do projeto ou certificado. 

360 

1 hora de AACC's para 

cada 4 horas 

comprovadas 

40 
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EC2 

Participação como voluntário em projetos de Extensão e/ou 

Cultura realizado dentro da UFVJM, comprovado por declaração 

emitida pelo coordenador do projeto ou certificado. 

360 

1 hora de AACC's para 

cada 4 horas 

comprovadas 

20 

EC2 

Participação como bolsista ou voluntário em projetos de 

Extensão e/ou Cultura realizado fora da Instituição, comprovado 

por declaração emitida pelo coordenador do projeto. 

360 

1 hora de AACC's para 

cada 4 horas 

comprovadas 

30 

EC3 
Representação discente efetivo junto a órgãos colegiados ou 

outros órgãos acadêmicos 
Por ano 

12 horas de AACC's por 

ano 
36 

EC4 

Publicação de cartilhas, documentos ou materiais voltados a 

atividades de extensão, comprovado por cópia impressa do 

material e declaração do coordenador do projeto 

Por trabalho 
5 horas de AACC's por 

trabalho 
35 

EC5 Participação em comissão organizadora de evento Por evento  
10 horas de AACC's por 

comissão 
30 

EC6 
Participação como membro efetivo em Conselhos Municipais, 

Estaduais e Federais, comprovado por certificado de participação 
Por ano 

5 horas de AACC's por 

ano 
25 

EC7 
Participação como expositor em feiras, mostras e exposições na 

área de formação, comprovado por certificado de participação 
Por evento 

5 horas de AACC's por 

feira 
15 

EC8 

Participação como voluntário em ONGs, entidades civis de 

prestação de serviços comunitários, comprovado por certificado 

de participação 

Por ano 
3 horas de AACC's por 

ano  
15 
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EC9 

Prática em ambiente profissional, na área de formação, 

comprovado por certificado e/ou declaração do supervisor das 

práticas profissionais 

Por ano 
10 horas de AACC's por 

ano 
30 

EC10 
Prática em ambiente profissional, fora da área de formação, 

comprovado por carteira de trabalho ou contrato 
Por ano 

5 horas de AACC's por 

ano 
15 

EC11 

Apresentação ou moderação de Palestra fora do âmbito 

institucional, destinada a comunidade externa, comprovado por 

certificado de palestrante  

Por apresentação  
5 horas de AACC's por 

palestra 
25 

EC12 
Participação na organização/gestão de empresa júnior e/ou PET, 

comprovado por certificado de atuação - Diretor presidente 
Por semestre 

10 horas de AACC's por 

semestre 
30 

EC13 
Participação na organização/gestão de empresa júnior e/ou PET, 

comprovado por certificado de atuação - Diretorias 
Por semestre 

8 horas de AACC's por 

semestre 
24 

EC14 
Participação na organização/gestão de empresa júnior e/ou PET, 

comprovado por certificado de atuação - Tesouraria 
Por semestre 

6 horas de AACC's por 

semestre 
18 

EC15 
Participação na organização/gestão de empresa júnior e/ou PET, 

comprovado por certificado de atuação - Secretaria Executiva 
Por semestre 

4 horas de AACC's por 

semestre 
12 

EC16 
Participação em cursos de Língua Estrangeira, comprovado por 

certificado de conclusão 
Por semestre 

10 horas de AACC's por 

semestre 
20 

EC17 
Participação em cursos de Língua Estrangeira, comprovado por 

certificado de atuação Disciplina Eletiva  
Por semestre 

10 horas de AACC's por 

semestre 
20 

EC18 
Realização de Exames de Língua Estrangeira, comprovado por 

certificado de realização 
Por exame 

1 horas de AACC's por 

exame 
3 
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EC19 

Participação de em atividades desportivas e/ou culturais (grupos 

teatrais, folclóricos e religiosas comprovado por certificado de 

atuação)  

Por atividade 

1 horas de AACC's a 

cada 12 horas 

comprovadas 

15 

Grupo EN - Referente as AACC's de Ensino 

Código AACC's Carga Horária Realizada HI MHI 

EN1 

Participação como bolsista de PROAE realizado dentro da 

UFVJM, comprovado por declaração emitida pelo coordenador 

do projeto ou certificado. 

360 

1 hora de AACC's para 

cada 4 horas 

comprovadas 

30 

EN2 
Participação em grupo de estudo em diversas áreas das ciências 

agrárias  
Por Ano  

1 hora de AACC's a 

cada 15 horas 

comprovadas 

30 

EN3 

Realização de estágio extracurricular orientado ou não por 

professor da UFVJM, comprovado por certificado emitido pela 

UFVJM ou empresa 

Por carga horária  

1 horas de AACC's a 

cada 12 horas 

comprovadas 

30 

EN4 

Participação em situação especial em disciplinas oferecidas por 

outras instituições de ensino, comprovado por certificado de 

atuação e aprovação na disciplina 

Disciplina Eletiva 

1 hora de AACC's para 

cada 3 horas de 

disciplina 

30 

EN5 

Participação em situação especial em disciplinas oferecidas por 

outros cursos de graduação dentro da UFVJM, desde de que essa 

disciplina não faça parte da matriz curricular do curso de origem, 

comprovado por certificado de participação após ser aprovado na 

disciplina 

Disciplina Eletiva 

1 hora de AACC's para 

cada 3 horas de 

disciplina 

20 
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EN6 
Participação em curso ou evento de curta duração (até 8 horas) 

presencial, comprovado por certificado de participação 
Por evento 

2 hora de AC para cada 

4 horas comprovadas 
30 

EN7 
Participação em curso ou evento de curta duração (até 8 horas) a 

distância, comprovado por certificado de participação 
Por evento 

1 hora de AC para cada 

4 horas comprovadas 
30 

EN8 
Participação em curso ou evento de longa duração (acima de 8 

horas) presencial, comprovado por certificado de participação 
Por evento 

3 hora de AC para cada 

4 horas comprovadas 
30 

EN9 
Participação em curso ou evento de longa duração (até de 8 

horas) a distância, comprovado por certificado de participação 
Por evento 

2 hora de AC para cada 

4 horas comprovadas 
30 

EN10 
Monitoria de disciplina de graduação, comprovado por 

certificado de participação 
Por monitoria  

15 horas de AC para 

cada monitoria 
30 

EN11 
Participação em programas de intercâmbio nacional, 

comprovado por certificado de participação 
Por semestre 

25 horas de AC para 

cada  semestre   
25 

EN12 
Participação em programas de intercâmbio internacional, 

comprovado por certificado de participação 
Por semestre 

30 horas de AC para 

cada  semestre   
30 

EN13 

Participação em entidades de representação estudantil, 

comprovado por certificado de participação emitido por 

responsável 

Por ciclo 
20 horas de AC para 

cada  ciclo   
20 

*Para os códigos P11 a P14, valerá a área de avaliação da Capes com o maior Qualis 
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ANEXO II 

 

 

Requerimento para validação de Atividades Complementares 

 

 

Acadêmico:__________________________________ 

Matricula: ________________ 

Curso: Engenharia Agrícola e Ambiental 
 

*Entregar cópia de documentação comprobatória anexa a este documento para validação  

 

 

Unidade Curricular: EAA032 – Atividades Complementares 

 

 

 

 

 

Declaro que realizei integralmente 90 horas de Atividades Complementares – EAA032, 

conforme a documentação comprobatória que acompanha. 

 

 

Atesto, sob pena de falsificação documental, que as atividades solicitadas para validação 

não foram registradas como AC’s ou AACC’s em meu histórico escolar. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Acadêmico do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental – ICA/UFVJM 
 

 

 

 

 

Unaí/MG, ___ de ______________ de ______. 
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ANEXO III 

 

FORMULARIO PARA SOLICITAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES – ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

 

Nome: 

Matrícula: 

 

Código 

Atividade 

CH Atividade 

(h) 

CH 

AC’s (h) 

Data Inicial 

dd/mm/aaaa 

Data Final 

dd/mm/aaaa 
Pg. 

OK 

Coordenação 
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Observações: 

1) O lançamento deve ser feito na mesma ordem dos códigos de atividade Anexo I.  

2) A carga horária (CH) máxima de AC’s deve ser respeitada tanto por atividade quanto 

o total por tipo de atividade (Atenção aos limites máximos por código de atividade, 

indicados no Anexo I deste documento). 


