Programa Institucional de Atividades Complementares

TABELA DE ATIVIDADES E CRÉDITOS

UNIUBE
Ano: 2016-2
Folha: 01/05

ATENÇÃO!






Atividade Complementar é um componente curricular que atende a LDB 9394/96 do MEC e a Resolução
UNIUBE 050 de 02/09/2005, portanto o aluno deve cumprir as exigências de acordo com seu currículo.
A creditação por atividade deve ser feita no semestre em que foi realizada e o aluno deve estar
regularmente matriculado na instituição.
O prazo final do semestre para entrega de documentos e creditação está na página do PIAC.
O aluno pode quitar os créditos devedores de semestres anteriores, mas não pode antecipar o
cumprimento de créditos de semestres a serem cursados no futuro.
Essa tabela normatiza o funcionamento do PIAC a partir de 01/02/2016. Revogam-se as tabelas
anteriores.

ATIVIDADES

QUANTIDADE DE
CRÉDITOS

COMPROVAÇÃO

30

Lista enviada pelo coordenador

1 – AÇÕES SOCIAIS E EXTENSIONISTAS

1.1

Participação em Projetos Institucionais de Extensão.

1.2 Participação como
aprovados pelo PIAC.

voluntário

em

projetos previamente

 Execução do projeto ....................................................................
 Capacitação específica do projeto ..............................................
 Capacitação geral do PIAC .........................................................

1.3 Participação em Ações Comunitárias.
O simples “ato de doação” não caracteriza ação comunitária.

Conforme aprovação
prévia do Núcleo de
Professores
Orientadores do PIAC
Até 20 créditos
05 créditos
05 créditos
05 cada evento (máximo
de 10 por semestre)

Lista ou declaração emitida pelo
coordenador
Formulário A – Link
Formulário G – Link

Declaração de participação
emitida pelo Coordenador ou
Instituição
Formulário B - Link

2 – PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DA PROES
2.1 Participação em Programas da Pró-Reitoria de Ensino (PIME,
PAE, Programa de Acompanhamento a Alunos com Necessidades
Especiais).

Até 30

Lista enviada pela PROES

3 – ATIVIDADES DE PESQUISA
3.1 Participação como bolsista ou não bolsista em projeto vinculado
ao Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) dentro ou
fora da Instituição e aprovado pelo PROPEPE.
3.2 Participação como voluntário em Pesquisa Científica realizada
dentro ou fora da Instituição.
Participação em projetos de pesquisa não vinculados ao Programa
Institucional de Iniciação Científica.

30

Lista enviada pela PROPEPE

Até 20, conforme cargahorária de dedicação às
atividades do projeto

Declaração de participação
emitida pelo coordenador do
projeto

4 – EVENTOS CIENTÍFICOS
4.1 Organização de Congressos, Encontros, Workshop, Ciclos de
Palestras, Jornadas, Simpósios e Fóruns.

05
(Máximo de 15 por
semestre)

Certificado de participação
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4.2 Participação como ouvinte em Congressos, Jornadas,
Simpósios, Seminários, Encontros, Fóruns, Workshop ou Ciclo de
Palestras, mesas-redondas, debates e colóquios. Relativos à sua
área de formação



Até 06h
A partir de 7h

4.3 Participação como ouvinte em Congressos, Jornadas,
Simpósios, Seminários, Encontros, Fóruns, Workshop ou Ciclo de
Palestras, mesas-redondas, debates e colóquios. Fora da área de
formação. (Somente uma por semestre)
4.4 Ministrar palestras ou conferências, previamente
aprovados pelo PIAC.
4.5 Participação como ouvinte em conferências, palestras,
mesas-redondas, debates e colóquios.

05
10

Certificado de participação

05

Certificado de participação

10

Certificado de participação

(Máximo de 15 créditos por
semestre)
03
05

Certificado de participação.

4.6 Participação como debatedor em mesas-redondas,
debates e colóquios.

10

Certificado de participação

4.7 Apresentação de trabalhos (pôsteres, apresentação oral) como
autor ou coautor.

05

Certificado de participação

10

Certificado de premiação

 Até 03h
 Acima de 3h

4.8

Premiação por trabalho apresentado em evento científico.

5 – ATIVIDADES ACADÊMICAS E/OU ESTUDANTIS

5.1 Participação como membro em Ligas Acadêmicas
A Liga deve ser reconhecida pelo colegiado do curso ao qual é
vinculada.
5.2

05

Relação dos participantes
emitida pela diretoria da liga,
assinada pelo presidente e pelo
professor orientador.
Formulário H - Link

Representação estudantil:
Representante de sala
Representante dos discentes em órgãos colegiado
Membro da direção DA/DCE

05
10
10

Apresentação da carta de
nomeação e de atuação ou
declaração do curso.

5.3 Produção de monografia para atender a edital de concurso
científico ou literário. (Somente uma por semestre)

15

Comprovação do aceite dos
promotores do Concurso.





5.4 Assistir a apresentações de monografias, dissertações, teses, e (Máximo de 15 créditos por
apresentação de pôster/banner. (Fora do horário de aula e na área
semestre)
de formação)
Declaração de presença emitida
03 créditos - Assistir 1 TCC
pelo coordenador das bancas

(Acima de 45 minutos)
03 créditos - Assistir 2 TCC
Formulário C - Link

(Abaixo de 45 minutos)
03 créditos - Assistir 3
Apresentações

(Pôster∕ Banner)
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6 – EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS
05
(Máximo de 15 por
semestre)

Declaração do Coordenador do
Evento

6.2 Participação em concursos intelectuais ou como atleta em
eventos de competições esportivas representando a UNIUBE ou o
Curso, dentro ou fora da Instituição.

03 por evento
(Máximo de 9, por
semestre)

Comprovante de participação

6.3

05
(Máximo de 15, por
semestre)

Comprovante de participação

03 por reunião
(Máximo de 06 por
semestre)

Comprovante de participação

15

Comprovante de participação

03 por audiência, no
máximo 15 por
semestre

Comprovante de participação
com identificação do
participante

05
10

Comprovante de participação
com identificação do
participante

6.1

Organização de eventos culturais ou esportivos.

Participação como artista, em evento artístico-cultural.

7 – REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
7.1 Participação em reuniões ou seções de Conselhos Municipais,
Câmaras Municipais, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e
afins (ouvinte ou convidado).
7.2 Participação como membro efetivo em Conselhos Municipais,
Estaduais e Federais.

7.3

Participação como ouvinte em sessões do poder judiciário:
Assistir a audiências no âmbito institucional, local, regional,
estadual ou nacional.

Assistir a audiências nos Tribunais das Instâncias Superiores


7.4

Participação como ouvinte em sessões do Tribunal de Júri



Até 06h
A partir de 7h

8 – CURSOS E TREINAMENTOS
8.1 Disciplinas cursadas em outro curso superior durante o período
em que estiver matriculado no curso de formação.
8.2 Participação como aluno em Cursos de Idioma ou Cursos na
área de formação, ou Cursos de Língua Portuguesa ou de Redação:
 Abaixo de 5h ...........................................................................
 De 5 a 10h ...............................................................................
 De 11 a 25h .............................................................................
 De 26 a 35h .............................................................................
 De 36 a 59 ..............................................................................
 A partir de 60h.........................................................................
Não serão validados cursos realizados através de aulas particulares.

8.3 Cursos de Informática de Formação Geral (Introdução a
Informática, Windows, Word). (Somente um curso por semestre)

8.4 Participação como aluno em Cursos de formação artística ou
cultural. (Somente um curso por semestre)

30

Comprovante de aprovação na
disciplina

03
05
10
15
20
30

Certificado emitido por
Instituição de Ensino, contendo
a carga horária do curso, com
carimbo e CGC

10

05

Certificado emitido por
Instituição de Ensino, contendo
a carga horária do curso, com
carimbo e CGC
Certificado emitido por
Instituição de Ensino, contendo
a carga horária do curso, com
carimbo e CGC
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semestre):
 Até 5 horas
 Acima de 6 h
Para os certificados que não contenham link para validação, os
alunos deverão procurar pelos professores orientadores na secretaria
do PIAC para confirmação do certificado.

03
05
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Certificado contendo a carga
horária

8.6 Ministrar cursos sobre temas relacionados à sua área
de formação, previamente aprovados pelo PIAC:
De 4 a 8h
De 9 a 15h
A partir de 16h

15
20
30

Certificado contendo a carga
horária
Formulário D - Link

03 créditos por 5h de
treinamento e no máximo
15 créditos por semestre

Certificado contendo a carga
horária

05
(no máximo 15 por
semestre)

Declaração emitida pelo
Professor

10

Comprovante de participação

10.1
Publicar artigos como autor ou coautor em revistas
indexadas. Publicar livro ou capítulos de livro como autor ou
coautor.

30

Cópia do artigo, livro ou capítulo
de livro publicado

10.2
Publicar e m m e i o i m p r e s s o o u e l e t r ô n i c o , c o m o
a u t o r o u coautor, artigos científicos em revistas não indexadas,
mas que apresentem revisão de um corpo editorial.
Observação: Caso o mesmo artigo seja publicado mais de uma vez,
ainda que seja em revistas ou mídias distintas, a creditação será feita
somente uma vez.

10

8.7

Treinamento na área de formação.

9 - VISITAS TÉCNICAS
9.1 Visita técnica, não curricular, acompanhada por um
professor da Universidade de Uberaba.
9.2 Participação como expositor em feiras, mostras e
exposições na área de formação.

10 - PUBLICAÇÕES

10.3
Material jornalístico (matéria, documentação, reportagem,
colunas, notícias e outros) em qualquer mídia: impressa, TV,
05 créditos por publicação
Rádio ou on-line.
(máximo de 15 por
Observação: Não será validada como publicação a criação de blogs,
semestre)
ainda que contenham temas relacionados à área de formação.
10.4
Criação de sites, capas ou páginas de livros, revistas ou
jornais. (Somente uma por semestre)

05 créditos

Apresentar material que
comprove a autoria e a
publicação

Comprovante da publicação
e/ou veiculação com autoria

Apresentar material que
comprove a veiculação ou
criação e autoria

11 - OBSERVAÇÃO OU PRÁTICA EM AMBIENTE PROFISSIONAL

11.1

Na área de Formação

11.2

Fora da área de Formação

03 para cada 05 horas, e Declaração conforme formulário
máximo de 15 créditos por
Formulário E - Link
semestre.
05

Formulário E - Link
Carteira de trabalho ou contrato.
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12 - ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS CURSOS OU PELO PIAC

12.1

Participação em eventos promovidos pelo PIAC.

A ser definido por evento

Lista de presença de acordo
com o modelo do PIAC
Formulário F - Link

12.2
Participação em eventos promovidos pelos cursos,
previamente aprovados pelo PIAC.

A ser definido por evento

Lista de presença de acordo
com o modelo do PIAC
Formulário – F - Link

