
 
 

RESOLUÇÃO 004/22 – CONSEPE 
 

APROVA ALTERAÇÕES NA NORMATIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
PARA AS MATRIZES CURRICULARES VIGENTES. 

 

Considerando o disposto no Parecer CES nº 776/97; 
Considerando o disposto no Parecer CNE/CES nº 583/2001; 
Considerando o disposto no Parecer CNE/CES nº 100/2002; 
Considerando o disposto no Parecer CNE/CES nº 329/2004; 
Considerando encaminhamentos feitos pela Pró-Reitoria de 
Graduação; 

 
 

O CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO APROVOU 
E EU DIRETOR GERAL, NO USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, SANCIONO 
A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º Fica aprovada a Normatização das Atividades Acadêmicas 
Complementares dos Cursos de Graduação do Centro Universitário de Pato Branco – 
UNIDEP, de conformidade com a presente resolução e seus anexos. 

 
Art. 2º A Atividade Acadêmica Complementar de Curso de 

Graduação do UNIDEP é componente curricular obrigatório, cuja somatória compõe a carga 
horária total do currículo pleno de um curso e atende aos seguintes objetivos: 

I – complementar a formação acadêmica de graduação em 
atividades ou disciplinas não abrangidas pelo currículo do curso; 

II – possibilitar a participação dos acadêmicos em projetos 
de ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização; 

III – orientar e estimular a prática de estudos 
independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e 
contextualizada atualização profissional, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, 
estabelecidas ao longo do curso. 

 
Art. 3º A carga horária total de Atividades Acadêmicas 

Complementares dos cursos de graduação do UNIDEP devem atender o disposto nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso. 

 

Parágrafo Único. A carga horária total das Atividades Acadêmicas 
Complementares deve ser cumprida no período de integralização do curso. 

 
Art. 4º O cumprimento das Atividades Acadêmicas Complementares 

far-se-á através da participação em atividades tais como, eventos, cursos especiais, projetos 
de ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização, monitoria acadêmica, 
atividades científicas, grupos de estudos, estágios curriculares não obrigatórios e outras 
atividades aprovadas pelo colegiado de curso. 

 
Art. 5º As Atividades Acadêmicas Complementares não poderão ser 

aproveitadas para a concessão de dispensa ou equivalência de disciplinas integrantes dos 
currículos dos cursos de graduação. 

 

Art. 6º Para o aluno ingressante por transferência, ou como portador 
de diploma de curso superior, a critério do colegiado do curso, as disciplinas já cursadas e 
não aproveitadas podem ser consideradas para cumprimento da carga horária das Atividades 
Acadêmicas Complementares. 



 
 

 
Art. 7º Cabe ao aluno protocolar via centraldoaluno@unidep.edu.br a 

documentação comprobatória de suas Atividades Acadêmicas Complementares, informando 
no corpo do e-mail seu Nome completo, Número do Registro Acadêmico, Curso e Período. 

 
§1º. O protocolo dos documentos citados no caput deste artigo deverá 

ser feito até 30 dias antes do encerramento de cada semestre letivo. 
 

§2º. A documentação protocolada será encaminhada a Coordenação 
de Curso, para avaliação e deferimento ou não. 

 

§3º. O registro comprobatório das Atividades Acadêmicas 
Complementares será feito no Sistema Acadêmico, pela Central do Aluno. 

 
§4º. Ao final do processo de registro acadêmico, as cópias 

comprobatórias das atividades realizadas ficam registradas no sistema de relacionamento 
com o aluno. 

 

Art. 8º. Os alunos concluintes da graduação, que não comprovarem a 
carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares, serão notificados pela 
Coordenação de Curso a partir de edital até 90 dias antes do encerramento do respectivo 
semestre letivo. 

 
Art. 9º. O aproveitamento das Atividades Acadêmicas 

Complementares na integralização da proposta curricular obedecerá aos parâmetros 
estabelecidos nas tabelas específicas de cada curso em conformidade aos anexos desta 
Resolução. 

 
Art. 10 Do registro das Atividades Acadêmicas Complementares 

denegatórias do aproveitamento de qualquer atividade caberá recurso ao colegiado de curso, 
no prazo de 10 dias após a emissão do parecer pela Coordenação de Curso. 

 
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelos colegiados dos 

respectivos cursos de graduação do UNIDEP. 
 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogando       
a Resolução 003/13 do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – COSEPE e demais 
disposições em contrário. 

 
Dê-se Ciência. 
Cumpra-se. 

 
Pato Branco, 30 de junho de 2022. 

 
 
 
 

 

 

Ornella Bertuol Antunes 

Reitora 

mailto:centraldoaluno@unidep.edu.br


 
 

Anexo I (Administração) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 

O acadêmico do Curso de Graduação em Administração deverá cumprir a carga horária das 
Atividades Acadêmicas Complementares de acordo com a matriz curricular vigente. 

 
As Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, 
computando-se as excedentes como facultativas, para registro e certificação. 

 

 
 

ATIVIDADES DE ENSINO (C01) 
Horas Documentação 
Totais Comprobatória 

01 Cursos de Língua Estrangeira. 60 Certificado 

02 Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação da 
FADEP, durante o Curso de Administração ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no curso, 
devendo ser disciplinas correlatas à área de ciências 
sociais aplicadas. 

 
 

60 

 
Histórico 
Escolar 

03 Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação de 
outras Instituições, durante o curso de Administração ou, 
se anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no 
curso, devendo ser disciplinas correlatas à área de 
ciências sociais aplicadas. 

 
 

60 

 
Histórico 
Escolar 

04 Disciplinas cursadas em cursos de Pós-Graduação (“Lato-
Sensu” ou “Stricto Sensu”), da FADEP ou de outras 
Instituições, durante o curso de Administração ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no curso. 

 
80 

 
Histórico 
Escolar 

05 Monitorias que atendam as normas estabelecidas pela 
Res. 023/01-COSEPE 

120 Certificado 

06 Demais Monitorias 60 Certificado 

07 Projetos de ensino com carga horária especificada 60 Certificado 

 
 

08 

 
Exercício regular de atividades administrativas. Sendo 
proprietário ou funcionário de organizações publicas ou 
privadas, urbanas ou rurais. (Proporcional ao tempo de 
trabalho) 

 
 

72 

Contrato social, 
carteira de 
trabalho ou 

outro 
documento que 

comprove a 
atividade 

09 
Representação Discente em colegiados do curso, 
conselhos superiores e outros de reconhecida relevância. 

 
20 

Portaria de 
designação ou 

declaração 

10 Atividades realizadas no âmbito da Empresa Junior da 
FADEP 

60 Declaração 

11 Cursos de Nivelamento - Disciplinas de Nivelamento. 60 Declaração 

12 Participação de Atividades de Avaliação vinculadas ao 
Ensino (PAC, Simulados, etc.) 

20 
Declaração ou 

Certificado 



 
 

 
ATIVIDADES DE PESQUISA (C02) Horas Totais 

Documentação 
Comprobatória 

01 Participação em   projetos   de   pesquisa   ou   de 
iniciação científica, aprovados pelo Colegiado de 
Curso de Administração. 

 
80 

 
Certificado 

02 Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida 
relevância: computar 5 horas por resumo e 15 horas 
por artigo completo. 

 

80 
Cópia do 
original 

03 Participação em eventos, com apresentação de 
trabalhos: computar 15 horas por comunicação oral 
ou pôster dialogado e 10 horas por painel ou pôster. 

 
80 

 
Certificado 

04 Iniciações científicas, conforme exigências do 
PIBIC: computar 20 horas por trabalho. 

80 Certificado 

 
 
05 

 
 

Monografias produzidas para concursos ou aquelas 
que não estejam inseridas nas exigências 
curriculares do curso de Administração 

 
 

60 

Cópia da ata 
de aprovação 
da monografia 

e 
comprovante 
de inscrição 
do evento 

06 Participação em grupos de estudos e pesquisas 80 Certificado 

 

 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO (C03) Horas Totais 
Documentação 
Comprobatória 

01 Participação em projetos de extensão aprovados 
pelo Colegiado de curso de Administração. 

60 Certificado 

02 Eventos específicos promovidos pelo curso de 
Administração da FADEP (Semana Acadêmica, 
Salas de Visitas, Palestras, Workshop, Oficinas, 
Café com Egresso, Visitas Técnicas, Cine-debates, 
Empreende FADEP, etc.) 

 
 

140 

 
Certificado ou 
Declaração 

03  
 

Trabalho Voluntário orientado e assistido pela 
FADEP ou por outra entidade promotora. 

 

 
60 

Certificado ou 
declaração 

acompanhado 
de Projeto e 
Relatório de 
Resultados. 

04 Eventos diversos (seminários, palestras, 
conferências, congressos, Semanas Acadêmicas, 
encontros nacionais e regionais, cursos de 
extensão, atualização e similares, etc.) promovidos 
pela FADEP, ou não, com temas correlatos à área 
de ciências sociais aplicadas. 

 

 
60 

 
 

Certificado ou 
Declaração 

05 Realização de Cursos de 
Capacitação/Formação/Atualização via EAD, com 
temas correlatos à área de ciências sociais aplicadas. 

 
40 

Certificado ou 
Declaração 

 

OBS.: Para consulta de temas correlatos à área de CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, 
consulte a Tabela da CAPES em: 
http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConh 
ecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf 

http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf
http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf


 
 

Anexo II (Ciências Contábeis) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
MATRIZES 2018, 2020 E 2022 

 
As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS do UNIDEP são condições 
obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas em conformidade a esta Resolução, em 
período simultâneo ao da Graduação, ou, em até três anos antes do ingresso no curso, em atividades 
específicas previstas na tabela abaixo.  
O Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis – deverá cumprir a carga horária das Atividades Acadêmicas 
Complementares, de acordo com a matriz curricular vigente. As Atividades Acadêmicas Complementares estão 
distribuídas conforme tabela abaixo, computando-se as horas excedentes como facultativas, para registro e 
certificação. 
 

CÓDIGO ATIVIDADE DE ENSINO 
MATRIZ 

2018 
MATRIZ 

2020 
MATRIZ 

2022 
Documentação 
Comprobatória 

48 Cursos de Língua Estrangeira.  60 30 30 Certificado 

105 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação 
do UNIDEP ou de outra instituição de ensino superior, 
durante o Curso de Ciências Contábeis ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no 
curso, devendo ser disciplinas correlatas à área de 
ciências sociais aplicadas. 

80 40 40 Histórico Escolar 

93 

Disciplinas cursadas em cursos de Pós-Graduação 
(“Lato-Sensu” ou “Stricto Sensu”), do UNIDEP ou de 
outras Instituições, durante o curso de Ciências 
Contábeis ou, se anteriormente, em até 3 (três) anos 
do ingresso no curso.   

80 40 40 Histórico Escolar 

272 
Monitorias que atendam as normas estabelecidas pela 
Res. 023/01-COSEPE 

120 60 60 Certificado 

65 Demais Monitorias 60 30 30 Certificado 

721 
Viagens de estudo organizadas por Instituições de 
Ensino Superior. 

80 40 40 Certificado 

212 
Exercício regular de atividades ligadas à área contábil, 
sendo estagiário, funcionário ou proprietário de 
organizações públicas ou privadas, urbanas ou rurais 

80 40 40 

Contrato social, 
carteira de trabalho 
ou outro documento 

que comprove a 
atividade 

632 
Representação Discente em colegiados do curso, 
conselhos superiores e outros de reconhecida 
relevância.  

20 10 10 
Portaria de 

designação ou 
declaração 

15 

Atividades realizadas no âmbito da Empresa Junior, 
Núcleo de Prática Contábil ou de órgãos semelhantes 
voltados à prática do exercício profissional, vinculados 
ao UNIDEP 

80 40 40 Declaração 

404 

Participação em cursos e outras atividades de 
nivelamento de conhecimento em assuntos essenciais 
ao exercício da atividade contábil organizadas por 
Instituições de Ensino Superior.  

60 30 30 Certificado 

 
Atividades de Intercâmbio com outras instituições de 
ensino no país ou no exterior; computar 30% da carga 
horária, observando-se o limite total da atividade 

160 80 80 
Certificado e Histórico 

Escolar  

      



 
 

CÓDIGO ATIVIDADE DE PESQUISA 
MATRIZ 

2018 
MATRIZ 

2020 
MATRIZ 

2020 
Documentação 
Comprobatória 

525 
Participação em projetos de pesquisa, de iniciação  ou 
inovação científica aprovados pelo Colegiado de Curso 
de Ciências Contábeis.  

80 40 40 Certificado 

702 
Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida 
relevância: computar até 6% do limite total de horas 
por resumo e 18% horas por artigo completo 

80 40 40 Cópia do original 

438 

Participação em eventos, com apresentação de 
trabalhos: computar até 18% do limite total de horas 
por comunicação oral ou pôster dialogado e até 12% 
por painel ou pôster 

80 40 40 Certificado 

239 
Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC: 
computar até 25% do limite total de horas por trabalho 

80 40 40 Certificado 

294 
Monografias produzidas para concursos ou aquelas 
que não estejam inseridas nas exigências curriculares 
do Curso de Ciências Contábeis 

80 40 40 

Cópia da ata de 
aprovação da 
monografia e 

comprovante de 
inscrição do evento 

455 Participação em grupos de estudos e pesquisas 80 40 40 Certificado 

      

      

CÓDIGO ATIVIDADE DE EXTENSÃO 
MATRIZ 

2018 
MATRIZ 

2020 
MATRIZ 

2020 
Documentação 
Comprobatória 

502 
Participação em projetos de extensão aprovados pelo 
Colegiado de Curso  

80 40 40 Certificado 

202 

Eventos presenciais ligados à área contábil 
(seminários, palestras, conferências, congressos, 
Semanas Acadêmicas, encontros nacionais e 
regionais, cursos presenciais de extensão, atualização 
e similares, etc.)  

160 80 80 Certificado 

677 
Trabalho Voluntário orientado e assistido pelo 
UNIDEP. 

80 40 40 
Certificado ou 

declaração 

37 
Cursos à distância de assuntos ligados diretamente à 
área contábil ou relevantes para o projeto do curso 

80* 40 40 
Certificado ou 

declaração 

679 
Trabalho Voluntário orientado e assistido por entidades 
da classe Contábil. 

40 20 20 
Certificado ou 

declaração 

680 
Trabalho Voluntário orientado e assistido por outra 
entidade promotora. 

20 10 10 
Certificado ou 

declaração 

38 
Cursos à distância de assuntos ligados diretamente à 
área das Ciências Sociais Aplicadas, exceto área 
contábil 

40* 20 20 
Certificado ou 

declaração 

367 
Participação em certames externos ligados à área 
contábil ou ao Projeto do Curso 

80 40 40 
Certificado ou 

declaração 

424 
Participação em eventos institucionais no âmbito da 
educação empreendedora 

80 40 40 
Certificado ou 

declaração 

1 
Doação voluntária de sangue; computar 2 horas por 
doação 

12 6 6 
Comprovante emitido 

pela instituição 
receptora da doação 

 

 
 



 
 

Anexo III (Direito) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO 
CURSO DE DIREITO 

DAS MATRIZES VIGENTES 2020 E 2022 
 

 

O cumprimento das Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de DIREITO da 

FADEP constituem condição obrigatória para a conclusão do Curso, e devem ser 

cumpridas em conformidade com os termos desta Resolução. 

Os acadêmicos do Curso de Direito deverão cumprir a carga horária das Atividades 

Acadêmicas Complementares de acordo com a matriz curricular vigente no decorrer do 

Curso. 

As Atividades Acadêmicas Complementares encontram-se distribuídas conforme a tabela 

que segue, computando-se as excedentes para fins de registro acadêmico. 

 

Atividades de Ensino Total de horas Documentação 
comprobatória 

Estágio remunerado em órgão 
público ou escritório de 
advocacia credenciado na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB 

 
40h 

 
Contrato e relatório de 
estágio 

Monitoria presencial ou online 
Monitorias que atendam as 
normas estabelecidas pela 
Res. 023/01-COSEPE 
 

 
30h 

 
Certificado ou declaração 
da Coordenação do Curso 

Curso de língua estrangeira 
com duração mínima de três 
meses 

 
30h 

 
Certificado 

Nivelamento 60h Certificado 

Visita técnica  30h Certificado e relatório 

Representação discente 30h Declaração 

Participação em projetos de 
ensino aprovados pelo 
Colegiado do Curso de Direito 

60h Declaração 

Disciplinas cursadas na 
graduação em Direito, em outra 
instituição de ensino, correlatas 
ao Projeto Pedagógico do 
Curso 

30h Histórico e ementa 

Participação como ouvinte em 
sessão de julgamento do 
Tribunal do Júri 

20h Relatório assinado pelo 
juiz 

Participação como jurado em 
sessão de julgamento do 
Tribunal do Júri 

Até 20h Declaração 

Acompanhamento de 
audiências em que o NPJ é 
parte (exceto CEJUSC) 

20h Relatório assinado pelo 
professor 



 
 
 

 
 
 

Atividades de Pesquisa Total de horas Documentação 
comprobatória 

Publicação em periódicos da 
área (5h por resumo; 10h por 
artigo) 

40h Cópia da publicação 

Participação em grupos de 
estudos e/ou pesquisa da IES 

60h Declaração 

Participação em eventos, com 
apresentação de trabalhos (05 
horas por trabalho) 

40h Certificado 

 

Atividades de Extensão Total de horas Documentação 
comprobatória 

Semana acadêmica do Curso 
de Direito do UNIDEP 

60h (participação 
obrigatória em 3 semanas 
durante a graduação) 

Certificado 

Atividades de voluntariado nos 
termos da Resolução ... do 
UNIDEP 

20h Declaração 

Participação em atividades 
artísticas e culturais 
promovidas pelo UNIDEP 

20h Declaração 

Eventos diversos organizado 
por outras instituições 
(seminários, palestras, 
congressos, cursos) (cômputo 
de 50% da carga horária) 

60h Certificado 

Eventos diversos organizado 
por outras instituições 
(seminários, palestras, 
congressos, cursos) na 
modalidade online (cômputo de 
50% da carga horária) 

60h Certificado 

Eventos diversos organizado 
por outros cursos do UNIDEP 
(seminários, palestras, 
congressos, cursos)  

30h Certificado 

Comparecimento em defesa de 
TC 

10h Declaração 



 
 
 

Anexo IV (Educação Física) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO 
MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 
 
 

ATIVIDADES DE ENSINO 
Horas/Totais Documentação 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação da 
FADEP, durante o Curso de EDUCAÇÃO FÍSICA ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no curso. 

 
120 

 
Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação de 
outras Instituições, durante o curso de EDUCAÇÃO FÍSICA 
ou, se anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no 
curso. 

 
80 

 
Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em cursos de Especialização, da 
FADEP ou de outras Instituições, durante o curso de 
EDUCAÇÃO FÍSICA ou, se anteriormente, em até 3 (três) 
anos do ingresso no curso. 

 
80 

 
Histórico 
Escolar 

Monitorias 120 Declaração 

Projetos de Ensino 60 Declaração 

Projetos de Nivelamento 60 Certificado 

Representação Estudantil em colegiados do curso e outros 
de reconhecida relevância. 

40 horas por 
semestre 

Portaria de 
designação 

Estágios curriculares não obrigatórios 
Até 60 horas 
por semestre 

Declaração 

 

 
ATIVIDADES DE PESQUISA 

Horas/Totais Documentação 

Participação em projetos aprovados pelo Conselho de 
Ensino Pesquisa e Extensão – COSEPE. 

120 Certificado 

Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida 
relevância. 

100 
Cópia do 
Original 

Iniciações científicas, incluindo pesquisas realizadas fora 
do âmbito da Instituição. 

100 Certificado 

Grupos de Estudo e pesquisa sob supervisão de professor 
do curso de EDUCAÇÃO FÍSICA da FADEP ou professor 
convidado. 

 
80 

 
Certificado 

 

 
ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Horas/Totais Documentação 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado do 
Curso 

100 Certificado 

Eventos diversos (seminários, palestras, conferências, 
congressos, semanas Acadêmicas, encontros nacionais e 
regionais, cursos de extensão, atualização e similares, 
etc.) promovidos pela FADEP. 

 
180 

 
Certificado 

Eventos diversos (seminários, palestras, conferências, 
congressos, semanas acadêmicas, encontros nacionais e 

180 Certificado 



 
 

regionais, cursos de extensão, atualização e similares, 
etc.) promovidos por outras instituições. 

  

   

Trabalho Voluntário orientado e assistido pela FADEP. 100 
Certificado ou 
declaração 

Realização de Cursos de 
Capacitação/Formação/Atualização via EAD 

100 Certificado 

 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO 
 EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO MATRIZ 2022 

 
 

ATIVIDADES DE ENSINO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Participação em visitas técnicas organizadas pelo 
UNIDEP. 

20 
Certificado ou 
Declaração. 

Cursos online, cujo tema esteja contemplado em áreas 
correlatas à Educação Física Bacharelado.  

40 Certificado 

Participação em Projetos de Ensino, com carga horária 
especificada, aprovados pelo Colegiado do Curso 
Educação Física Bacharelado ou pela COPPEXI 

30 
 

Certificado ou 
Declaração. 

Participação em eventos promovidos pelo UNIDEP 
como Palestras, Seminários, congressos, 
conferências,  Ações das Atléticas e Centros 
Acadêmicos, bem como outras ações Institucionais. 

40 
 

Certificado 

Participação em Eventos promovidos por outras 
instituições como palestras, seminários, workshops, 
congressos, conferências, cursos e minicursos e 
outros na área da Educação Física Bacharelado ou 
outras de relevância para a formação profissional, 
incluindo os Projetos de inovação e 
Internacionalização. 

60 
 

Certificado 

Cursos de Língua Estrangeira. (Computar 10 horas) 
 

10 
Declaração ou 

certificado 

Participação em Semanas Acadêmicas, em áreas do 
conhecimento de Educação Física Bacharelado ou 
outras de relevância para a formação profissional.  
** A pontuação mínima deste item deverá ser de 50% 

60 
 

Declaração ou 
certificado 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado do 
Curso e Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 
COSEPE, incluindo os Projetos de inovação e 
Internacionalização. 

60 Certificado 

Disciplinas de Nivelamento  40 Certificado 

Monitorias conforme Resolução 041/19 – COSEPE. 40 Certificado 

Realização de estágio curricular não obrigatório na 
área de Educação Física Bacharelado. Serão 
considerados válidos somente com carga horária 
mínima de 120 horas. Computar 1 hora para cada 10 
horas de estágio realizado. 

40 
Comprovante ou 

Declaração. 

Representação Estudantil em colegiados do curso e 
outros de reconhecida relevância. 

10 
Portaria de designação 

ou Declaração 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Trabalho voluntário orientado e assistido pelo UNIDEP ou 
por outra entidade – Mediante entrega de projeto para 
validação prévia e relatório final da atividade realizada em 
campo. 

40 
Certificado ou 
Declaração 

Participação em projetos de extensão aprovados pelo 
Colegiado de Curso ou pela COPPEXI, incluindo os Projetos 
de inovação e Internacionalização. 

60 
Certificado ou 
Declaração 

Participação como ministrante em Treinamento ou 
Capacitação Técnica em área da Educação Física 
Bacharelado. 

20 
Certificado ou 
Declaração. 

Adesão em campanha de doação de sangue (4 horas por 
declaração), ou doador de Medula óssea (4 horas) 

20 
Certificado ou 
Declaração 

Participação em atividades artísticas e culturais promovidas 
pelo UNIDEP  

20 
Certificado ou 
Declaração. 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Trabalhos publicados em revistas técnicas da área de 
Educação Física Bacharelado ee/ou Saúde: computar 20 horas 
por publicação.  

60 
Cópia do 

Documento 
Original. 

Participação em Eventos, com apresentação de trabalhos: 
computar 15 horas para Comunicações Orais ou Pôster 
Dialogado e 10 horas para Painel ou Pôster simples 

60 
Certificado ou 

cópia original da 
publicação 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica, 
aprovados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 
COSEPE 

60 Certificado 

Trabalhos publicados em periódicos ou anais de reconhecida 
relevância: computar 05 horas para resumos e 15 horas por 
artigo completo. 

60 
Certificado ou 

cópia original da 
publicação 

Participação em grupos de estudos e pesquisas do UNIDEP ou 
instituições conveniadas. 

60 Certificado 



 
 

Anexo V (Enfermagem) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES  

DO CURSO DE    ENFERMAGEM  
MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de ENFERMAGEM da FADEP 

são condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas em 

conformidade a esta Resolução. As atividades Acadêmicas Complementares estão 

classificadas em três eixos; Atividades de Ensino, Atividades de Pesquisa e Atividades de 

Extensão. 

O acadêmico deverá cumprir a carga horária das Atividades Acadêmicas 

Complementares, de acordo com a matriz curricular vigente. As Atividades Acadêmicas 

Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, computando-se as excedentes 

como facultativas, para registro e certificação. 

Serão aceitas atividades de até cinco anos anteriores ao ano protocolado. Esta 

atualização entra em vigor a partir de março de 2018 para alunos cursando a Matriz Curricular 

Vigente. 

 
 

 
ATIVIDADES DE PESQUISA Horas 

Totais 
Aprov

. 
% 

Documentação 
Comprobatória 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica, 
aprovados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 
– COSEPE. 

60 50% Certificado 

trabalhos publicados em periódicos de reconhecida 
relevância: computar 05 horas para resumo e 15 horas por 
artigo completo 

80 80% Certificado ou 
cópia original da 

publicação 

Participação em Eventos, com apresentação de trabalhos: 
computar 15 horas para comunicação oral ou pôster 
dialogado e 10 horas para painel ou pôster. 

80 100% Certificado 

Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC. (Até 20 
por trabalho). 

80 50% Certificado 

Participação em grupos de estudos e pesquisas na área 
da Enfermagem 

80 50% Certificado 

NÚMERO MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 30% 

 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO Horas 
Totais 

Aprov. 
% 

Documentação 
Comprobatória 

Participação em projetos aprovados pelo Conselho de 
Ensino Pesquisa e Extensão. 

60 50% Certificado 



 
 

Eventos diversos na área de saúde e Enfermagem 
(seminários, palestras, conferências, congressos, semanas 
Acadêmicas, encontros nacionais e regionais, cursos de 
extensão, atualização e similares, etc.) promovidos pela 
FADEP ou por outras instituições. 

100 80% Certificado 

Trabalho Voluntário orientado e assistido pela FADEP ou por 
outra entidade promotora. 

30 100% Certificado ou 
Declaração 

Cursos de Capacitação/Formação/Atualização via EAD na 
área da saúde e enfermagem 

40 100% Certificado 

Desafio SEBRAE e outros 50 50% Declaração 

Projetos realizados/desenvolvidos na FAEJ 40 50% Declaração 

Participação em eventos socioculturais: teatro, 
apresentações musicais e cine debate. 

40 10% Apresentação 
de ingresso (03 

horas) 

Participação em campanhas de saúde e imunização 40 100% Declaração 

NÚMERO MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 40% 

  

ATIVIDADES DE ENSINO Horas 
Totais 

Aprov. 
% 

Documentação 
Comprobatória 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação da 
FADEP, durante o Curso de Enfermagem ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no curso. 

60 50% Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação de 
outras Instituições, durante o Curso de Enfermagem ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no curso. 

60 50% Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em cursos de pós-graduação Lato 
Sensu e Stricto Sensu, da FADEP ou de outras Instituições, 
durante o Curso de Enfermagem ou, se anteriormente, em 
até 3 (três) anos do ingresso no curso. 

80 50% Histórico 
Escolar 

Monitorias na área da Enfermagem 100 50% Certificado 

Projetos de Ensino 30 100% Certificado 

Representação Estudantil em colegiados do curso e outros 
de reconhecida relevância – 10 horas por ano. 

20 50% Portaria de 
designação ou 

Declaração 
Estágios não obrigatórios na área 70  Declaração 

Campanhas de Saúde 60 20% Declaração 

Cursos de Língua Estrangeira 60 20% Declaração 

Disciplinas de Nivelamento (Obrigatória para ingressantes 
em 2014) 

60 50% Declaração 

NÚMERO MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 30% 

 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE 
 ENFERMAGEM  MATRIZ 2022 

 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação do 
UNIDEP ou de outras instituições, durante o Curso de 
Enfermagem ou, se anteriormente, em até 3 (três) anos do 
ingresso no curso 

20h Histórico Escolar 

Disciplinas cursadas em cursos de pós-graduação Lato 
Sensu e Stricto Sensu, do UNIDEP ou de outras 
Instituições, durante o Curso de Enfermagem ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no curso. 

20h Histórico Escolar 



 
 

Monitorias na área da Enfermagem 30h Certificado 

Projetos de Ensino 20h Certificado 

Representação Estudantil em colegiados do curso e outros 
de reconhecida relevância – 10 horas por ano. 

20h 
Portaria de designação ou 

Declaração 

Estágios não obrigatórios na área 70h Declaração 

Campanhas de Saúde 40h Declaração 

Cursos de Língua Estrangeira 20h Declaração 

Disciplinas de Nivelamento  20h Declaração 

Atividades de internacionalização 35h Certificado ou declaração 

Semana Acadêmica realizada no Unidep ou em outra 
instituição 

25h Certificado 

Visita técnica 15h Declaração 

Atividades de inovação e empreendedorismo. 25h Certificado ou declaração 

NÚMERO MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 30h 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação 
científica, aprovados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e 
Extensão – CONSUP 

20h Certificado 

Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida 
relevância na área da saúde: computar 05 horas para 
resumo ou artigo sem qualis e 15 horas por artigo completo 
com qualis 

30h 
Certificado ou cópia 

original da publicação 

Participação em Eventos, com apresentação de trabalhos: 
computar 15 horas para comunicação oral ou pôster 
dialogado e 10 horas para painel ou pôster. 

30h Certificado 

NÚMERO MÁXIMO DE PONTUAÇÃO                                                                   30h 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Participação em projetos aprovados pelo Conselho de 
Ensino Pesquisa e Extensão. 

25h Certificado ou Declaração 

Eventos diversos na área de saúde e Enfermagem 
(seminários, palestras, conferências, congressos, 
semanas Acadêmicas, encontros nacionais e regionais, 
cursos de extensão, atualização e similares, etc.) 
promovidos pelo UNIDEP ou por outras instituições. 

30h Certificado ou Declaração 

Trabalho Voluntário orientado e assistido pelo UNIDEP ou 
por outra entidade promotora. 

30h Certificado ou Declaração 

Cursos de Capacitação/Formação/Atualização via EAD 
na área da saúde e enfermagem 

25h 
Certificado ou 
Declaração 

Participação em eventos socioculturais: teatro, 
apresentações musicais e cine debate 

10h 
Certificado ou 
Declaração 

Participação em campanhas de saúde e imunização 
25h 

Certificado ou 
Declaração 

Adesão em campanha de doação de sangue (4 horas por 
declaração) 

10h 
Certificado ou 
Declaração 

NÚMERO MÁXIMO DE PONTUAÇÃO 
40h 

 

 
 



 
 

Anexo VI (Engenharia Elétrica) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

ENGENHARIA ELÉTRICA  
MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 

 
 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de Engenharia Elétrica da FADEP são 

condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas em conformidade a esta 

Resolução. 

O Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica deverá cumprir a carga horária das Atividades 

Acadêmicas Complementares, de acordo com a matriz curricular vigente. 

As Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, computando- 

se as excedentes como facultativas, para registro e certificação. 

 

 
ATIVIDADES DE ENSINO 

HORAS 
TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA 

Cursos online, cujo tema esteja contemplado nas seguintes 
áreas: Engenharia, Administração, Liderança, 
Empreendedorismo, Gerência e Marketing de Obras e 
Projetos, Matemática, Física, Desenvolvimento de Software 
e Teoria da Informação, realizados com no máximo 2 anos 
antes de ingressar  no Curso  de Engenharia Elétrica da 
FADEP. 

 
 

40 

 
 

Certificado. 

Disciplinas de Nivelamento realizadas na FADEP. Atividade 
obrigatória para ingressantes a partir de 2014. 
Obs.: Alunos dispensados ou que realizaram equivalência 
da disciplina alvo do nivelamento ficam isentos da 
obrigatoriedade. 

 
40 

 
Certificado. 

Disciplinas cursadas em outros cursos de engenharia, 
cursadas com no máximo 2 anos antes de ingressar no 
Curso de Engenharia Elétrica da FADEP. 

 
60 

 
Histórico Escolar. 

Disciplinas cursadas em Cursos de Pós-Graduação (“Lato- 
Sensu” ou “Stricto Sensu), no máximo 02 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia Elétrica da FADEP. 

 
80 

 
Histórico Escolar. 

Monitorias que atendam às normas estabelecidas pela 
Resolução 023/01-COSEPE. 

 
80 

 
Certificado. 

Outras Monitorias. 60 Certificado. 

Participação em Projetos de Ensino, com carga horária 
especificada, aprovados pelo Colegiado do Curso de 
Engenharia Elétrica ou por Colegiado de Curso de 
Graduação ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FADEP. 

 
60 

 
Certificado ou 
Declaração. 

Participação em visitas técnicas organizadas pela FADEP. 
Computar 5 horas por visita. 

 
20 

Certificado ou 
Declaração. 

Participação em Congressos, em áreas do conhecimento de 
Engenharia Elétrica ou outras de relevância para a formação 
profissional. (Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de 
Engenharia Elétrica da FADEP). 

 
20 

 
Certificado. 



 
 

Participação em Seminários, em áreas do conhecimento de 
Engenharia Elétrica ou outras de relevância para a formação 
profissional. (Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de 
Engenharia Elétrica da FADEP). 

20 Certificado. 

Participação em Conferências, em áreas do conhecimento 
de Engenharia Elétrica ou outras de relevância para a 

 
20 

 
Certificado. 

formação profissional. (Máximo 3 anos antes de ingressar no 
Curso de Engenharia Elétrica da FADEP). 

  

Participação em Palestras, em áreas do conhecimento de 
Engenharia Elétrica ou outras de relevância para a formação 
profissional. (Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de 
Engenharia Elétrica da FADEP). 

 
20 

 
Certificado. 

Participação em Cursos, em áreas do conhecimento de 
Engenharia Elétrica ou outras de relevância para a formação 
profissional. (Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de 
Engenharia Elétrica da FADEP). 

20 Certificado. 

Participação em Mini-Cursos, em áreas do conhecimento de 
Engenharia Elétrica ou outras de relevância para a formação 
profissional. (Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de 
Engenharia Elétrica da FADEP). 

 
20 

 
Certificado. 

Participação em Semanas Acadêmicas, em áreas do 
conhecimento de Engenharia Elétrica ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar  no Curso  de Engenharia Elétrica da 
FADEP). 

 
20 

 
Certificado. 

Participação em Workshops, em áreas do conhecimento de 
Engenharia Elétrica ou outras de relevância para a formação 
profissional. (Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de 
Engenharia Elétrica da FADEP). 

 
20 

 
Certificado. 

Participação em outros eventos do gênero, em áreas do 
conhecimento de engenharia elétrica ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar  no Curso  de Engenharia Elétrica da 
FADEP). 

 
20 

 
Certificado. 

Exercício regular de atividades no ramo de Engenharia 
Elétrica, como proprietário ou colaborador de organizações 
públicas, privadas, ou ainda mistas. 

 
 

60 

Contrato Social; 
Carteira deTrabalho; 
ou outro Documento 
Oficial que comprove 

as Atividades 
Descritas. 

Participação em Empresa Júnior, Hotel Tecnológico ou 
Incubadora Tecnológica. Computar 10h por ano de 
participação. 

 
20 

Certificado ou 
Declaração. 

Curso de língua estrangeira moderna com aproveitamento. 
Computar 10h por nível cursado. 

 
40 

 
Certificado. 

Realização de estágio curricular não obrigatório na área de 
Engenharia Elétrica. Serão considerados válidos somente 
estágios com carga horária mínima de 120 horas. Computar 
1 hora para cada 10 horas de estágio realizado. 

 
40 

 
Comprovante ou 

Declaração. 

Representação Discente em Colegiados do Curso ou em 
Conselhos Superiores ou outros de reconhecida relevância. 

 
10 

Portaria de 
Designação ou 

Declaração. 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 
ATIVIDADES DE PESQUISA 

HORAS 
TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA 

Participação em Projetos de Pesquisa ou de Iniciação 
Científica, aprovados pelo Colegiado do Curso de 
Engenharia Elétrica ou por Colegiado de Curso de 
Graduação ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FADEP. 

 
60 

 
Certificado. 

Trabalhos publicados em periódicos ou anais de eventos: 
computar 15 horas para publicação em periódicos qualis A 
ou B da área de Engenharias IV, 9 horas em anais de 

 
60 

Cópia do 
Documento 

Original. 

eventos internacionais, 6 horas em anais de eventos 
regionais ou nacionais e 3 horas em anais de eventos locais. 
(Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de Engenharia 
Elétrica da FADEP). 

  

Trabalhos publicados em revistas técnicas da área de 
Engenharia Elétrica: computar 20 horas por publicação. 
(Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de Engenharia 
Elétrica da FADEP). 

 
60 

 
Cópia do 

Documento 
Original. 

Monografias produzidas para concursos ou ainda aquelas 
que não estejam inclusas na Grade Curricular do Curso de 
Engenharia Elétrica. (Máximo 3 anos antes de ingressar no 
Curso de Engenharia Elétrica da FADEP). 

 
60 

Cópia da Ata de 
Aprovação da 
Monografia e 

Comprovante de 
Inscrição no 

Evento. 

 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO HORAS 
TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA 

Participação em Projetos de Extensão aprovados pelo 
Colegiado do Curso de Engenharia Elétrica ou por 
Colegiado de Curso de Graduação ou pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da FADEP. 

 
60 

Certificado ou 
declaração, com 

carga horária 
discriminada. 

Participação efetiva como expositor em exposições e 
seminários de caráter acadêmico. (Máximo 3 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia Elétrica da FADEP). 

60, sendo 
20 por 

evento com 
desen- 

volvimento 
de projeto 

 
 

Certificado. 

Participação em competições nas áreas de tecnologia, 
gestão e empreendedorismo. (Máximo 3 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia Elétrica da FADEP). 

60, sendo 
20 por fase 

ou etapa 

Certificado ou 
Declaração. 

Participação como ministrante em Treinamento ou 
Capacitação Técnica ou Tecnológica. (Máximo 3 anos antes 
de ingressar no Curso de Engenharia Elétrica da FADEP). 

 
20 

 
Certificado ou 
Declaração. 

Participação efetiva em atividades voluntárias, atividades 
comunitárias, CIPAs, associação de bairros, brigadas de 
incêndio, clubes de serviços e associações escolares, 
promovidas ou orientadas e assistidas pela FADEP, ou por 
outras Entidades Promotoras. (Máximo 3 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia Elétrica da FADEP). 

 
20 

 
Certificado ou 
Declaração. 

Participação em atividades artísticas e culturais, tais como: 
banda marcial, camerata de sopro, teatro, coral, 
radioamadorismo e outras. (Máximo 3 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia Elétrica da FADEP). 

 
20 

 
Certificado ou 
Declaração. 



 
 

Participação efetiva na organização ou como expositor de 
exposições e seminários de caráter artístico ou cultural. 
(Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de Engenharia 
Elétrica da FADEP). 

 
20 

 
Certificado ou 
Declaração. 

Participação em atividades beneficentes como: 
cadastramento como doador no banco nacional de medula 
óssea, doação de sangue e doações em campanhas sociais. 
(Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso de Engenharia 
Elétrica da FADEP). 

 
20 

 
Certificado ou 
Declaração. 

 
 

Anexo VII (Engenharia Civil) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO  
CURSO DE  ENGENHARIA CIVIL 

MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 
 

 
As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de Engenharia Civil da 

FADEP são condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser 

cumpridas em conformidade a esta Resolução. 

 

O Acadêmico do Curso de Engenharia Civil deverá cumprir a carga horária das 

Atividades Acadêmicas Complementares, de acordo com a matriz curricular vigente. 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme tabela 

abaixo, computando-se as excedentes como facultativas, para registro e certificação. 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 
HORAS 
TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA 

01. Cursos online, cujo tema esteja contemplado nas 
seguintes áreas: Engenharia, Administração, Liderança, 
Empreendedorismo, Gerência e Marketing de Obras e 
Projetos, Matemática, Física, Desenvolvimento de 
Software e Teoria da Informação, realizados com no 
máximo 2 anos antes de ingressar no Curso de 
Engenharia Civil da FADEP. 

 
 

40 

 
 

Certificado. 

02. Disciplinas de Nivelamento realizadas na 
FADEP. 

40 Certificado. 

03. Disciplinas cursadas em outros cursos de 
engenharia, cursadas com no máximo 2 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia Civil da FADEP. 

 

60 
 

Histórico Escolar. 

04. Disciplinas cursadas em Cursos de Pós- Graduação 
(“Lato-Sensu” ou “Stricto Sensu), no máximo 02 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil 
da FADEP. 

 
80 

 
Histórico Escolar. 

05. Monitorias que atendam às normas 
estabelecidas pela Resolução 023/01-COSEPE. 

80 Certificado. 

06. Outras Monitorias. 60 Certificado. 

07. Participação em Projetos de Ensino, com carga 
horária especificada, aprovados pelo Colegiado do 
Curso de Engenharia Civil ou por Colegiado de Curso de 
Graduação ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FADEP. 

 
 

60 

 
 

Certificado ou Declaração. 



 
 

08. Participação em visitas técnicas organizadas 
pela FADEP. Computar 5 horas por visita. 

20 Certificado ou Declaração. 

09. Participação em Congressos, em áreas do 
conhecimento de Engenharia Civil ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado. 

10. Participação em Seminários, em áreas do 
conhecimento de Engenharia Civil ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado. 

11. Participação em Conferências, em áreas do 
conhecimento de Engenharia Civil ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 

20 
 

Certificado. 

12. Participação em Palestras, em áreas do 
conhecimento de Engenharia Civil ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado. 

13. Participação em Cursos, em áreas do conhecimento 
de Engenharia Civil ou outras de relevância para a 
formação profissional. (Máximo 3 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado. 

14. Participação em Mini-Cursos, em áreas do 
conhecimento de Engenharia Civil ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado. 

15.   Participação em Semanas Acadêmicas, em áreas 
do conhecimento de Engenharia Civil ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado. 

16. Participação em Workshops, em áreas do 
conhecimento de Engenharia Civil ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado. 

17. Participação em outros eventos do gênero, em áreas 
do conhecimento de engenharia civil ou outras de 
relevância para a formação profissional. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado. 

18. Exercício regular de atividades no ramo de 
Engenharia Civil, como proprietário ou colaborador de 
organizações públicas, privadas, ou ainda mistas. 

 
60 

Contrato Social; Carteira de 
Trabalho; ou outro Documento 

Oficial que comprove as 
Atividades Descritas. 

19. Participação em Empresa Júnior, Hotel Tecnológico 
ou Incubadora Tecnológica. Computar 10h por ano de 
participação. 

 

20 
 

Certificado ou Declaração. 

20. Curso de língua estrangeira moderna com 
aproveitamento. Computar 10h por nível cursado. 

40 Certificado. 

21.     Realização de estágio curricular não obrigatório na 
área de Engenharia Civil. Serão considerados válidos 
somente estágios com carga horária mínima de 120 
horas. Computar 1 hora para cada 10 horas de estágio 
realizado. 

 
 

40 

 
 

Comprovante ou Declaração. 



 
 

22. Representação Discente em Colegiados do 
Curso ou em Conselhos Superiores ou outros de 
reconhecida relevância. 

 

10 
Portaria de Designação ou 

Declaração. 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
HORAS 
TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA 

01. Participação em Projetos de Pesquisa ou de 
Iniciação Científica, aprovados pelo Colegiado do Curso 
de Engenharia Civil ou por Colegiado de Curso de 
Graduação ou pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FADEP. 

 
 

60 

 
 

Certificado. 

02. Trabalhos publicados em periódicos ou anais de 
eventos: computar 15 horas para publicação em 
periódicos qualis A ou B da área de Engenharias IV, 9 
horas em anais de eventos internacionais, 6 horas em 
anais de eventos regionais ou nacionais e 3 horas em 
anais de eventos locais. (Máximo 3 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia Civil da FADEP). 

 
 

60 

 
 

Cópia do Documento Original. 

03.     Trabalhos publicados em revistas técnicas da área 
de Engenharia Civil: computar 20 horas por publicação. 
(Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso 
de Engenharia Civil da FADEP). 

 
60 

 
Cópia do Documento Original. 

04. Monografias produzidas para   concursos   ou ainda 
aquelas que não estejam inclusas na Grade Curricular 
do Curso de Engenharia Civil. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

60 

 

Cópia da Ata de Aprovação da 
Monografia e Comprovante de 

Inscrição no Evento. 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
HORAS 
TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA 

01. Participação em Projetos   de   Extensão aprovados 
pelo Colegiado do Curso de Engenharia Civil ou por 
Colegiado de Curso de Graduação ou pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da FADEP. 

 
60 

 

Certificado ou declaração, com 
carga horária discriminada. 

02. Participação efetiva como expositor em exposições 
e seminários de caráter acadêmico. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). Computar 20 horas por evento com 
desenvolvimento de projeto. 

 
 

60 

 
 

Certificado. 

03. Participação em competições nas áreas de 
tecnologia, gestão e empreendedorismo. (Máximo 3 
anos antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

60, sendo 
20 por fase 

ou etapa 

 
Certificado ou Declaração. 

04.      Participação como ministrante em Treinamento ou 
Capacitação Técnica ou Tecnológica. (Máximo 3 anos 
antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
20 

 
Certificado ou Declaração. 

05. Participação efetiva em atividades voluntárias, 
atividades comunitárias, CIPAs, associação de bairros, 
brigadas de incêndio, clubes de serviços e associações 
escolares, promovidas ou orientadas e assistidas pela 
FADEP, ou por outras Entidades Promotoras. (Máximo 3 
anos antes de ingressar no Curso de Engenharia Civil da 
FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado ou Declaração. 

06.   Participação em atividades artísticas e culturais, tais 
como: banda marcial, camerata de sopro, teatro, coral, 
radioamadorismo e outras. (Máximo 3 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia Civil da FADEP). 

 
20 

 
Certificado ou Declaração. 



 
 

07. Participação efetiva na organização ou como 
expositor de exposições e seminários de caráter artístico 
ou cultural. (Máximo 3 anos antes de ingressar no Curso 
de Engenharia Civil da FADEP). 

 
20 

 
Certificado ou Declaração. 

08. Participação em atividades beneficentes como: 
cadastramento como doador no banco nacional de 
medula óssea, doação de sangue e doações em 
campanhas sociais. (Máximo 3 anos antes de ingressar 
no Curso de Engenharia Civil da FADEP). 

 
 

20 

 
 

Certificado ou Declaração. 

              OBS.: Lembrando que para a contabilização de cada atividade não pode exceder em duas vezes o total de  
               Carga Horária por atividade 

 
 

Anexo VIII (Engenharia de Software) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO 

CURSO DE  ENGENHARIA DE SOFTWARE 

MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 

 
 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de Engenharia de Software da FADEP são 

condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas em conformidade a esta 

Resolução. 

 
O Acadêmico do Curso de Engenharia de Software – deverá cumprir a carga horária das Atividades 

Acadêmicas Complementares, de acordo com a matriz curricular vigente. 

 
As Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, computando- 

se as excedentes como facultativas, para registro e certificação. 

 
ATIVIDADES DE ENSINO HORAS 

TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

Disciplinas cursadas em outros cursos 
de tecnologia da informação, cursadas 
com no máximo 02 anos antes de 
ingressar no Curso de Engenharia de 
Software da FADEP. 

 

120 
 

Histórico Escolar. 

Disciplinas cursadas em Cursos de 
Pós- Graduação (“Lato-Sensu” ou 
“Stricto Sensu), no máximo 02 anos 
antes de ingressar no Curso de 
Engenharia de Software da FADEP. 

 
160 

 
Histórico Escolar. 

Monitorias que atendam às normas 
estabelecidas pela Resolução 023/01- 
COSEPE. 

 
160 

 
Certificado. 

Outras Monitorias. 120 Certificado. 



 
 

Participação em Projetos de Ensino, 
com carga horária especificada, 
aprovados pelo Colegiado do Curso de 
Engenharia de Software ou por 
Colegiado de Curso de Graduação ou 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FADEP. 

 

120 
 

Certificado ou Declaração. 

Exercício regular de atividades de 
análise e desenvolvimento de sistemas, 
como proprietário ou colaborador de 
organizações públicas, privadas, ou 
ainda mistas. 

 
160 

Contrato Social; 
Carteira de Trabalho; 

ou outro Documento Oficial que 
comprove as Atividades Descritas. 

Representação Discente em 
Colegiados do Curso ou em Conselhos 
Superiores ou outros de reconhecida 
relevância. 

20 Portaria de Designação ou 
Declaração 

 
 

ATIVIDADES DE PESQUISA HORAS 

TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

Participação em Projetos de Pesquisa 
ou de Iniciação Científica, aprovados 

 
120 

 
Certificado. 

pelo Colegiado do Curso de Engenharia 
de Software ou por Colegiado de Curso 
de Graduação ou pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da 
FADEP. 

  

Trabalhos publicados em periódicos ou 
anais de eventos: computar 04 horas 
por resumo e 15 horas por artigo 
completo. 

 

120 
 

Cópia do Documento Original. 

Monografias produzidas para 
concursos ou ainda aquelas que não 
estejam inclusas na Grade Curricular do 
Curso de Engenharia de Software. 

 

120 
 

Cópia da Ata de Aprovação da 
Monografia e 

Comprovante de Inscrição no Evento. 

 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO HORAS 

TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

Participação em Projetos de Extensão 
aprovados pelo Colegiado do Curso de 
Engenharia de Software ou por 
Colegiado de Curso de Graduação ou 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FADEP. 

 

120 
 

Certificado ou declaração, com carga 
horária discriminada. 

Participação em Congressos, 
Seminários, Conferências, Fórum, 
Palestras, Cursos, Mini-Cursos, 
Semanas Acadêmicas, Workshops ou 
outros do gênero, em áreas do 
conhecimento da análise e 
desenvolvimento de sistemas ou outras 
de relevância para a formação 
profissional. 

 
40, por 

modalidade 
de evento 

 
Certificado. 



 
 

Participação em competições nas 
áreas de tecnologia, gestão e 
empreendedorismo. 

40, por fase 
ou etapa 

Certificado ou Declaração. 

Treinamento ou Capacitação Técnica 
ou Tecnológica 

40 Certificado ou Declaração. 

Participação em atividades voluntárias, 
promovidas ou orientadas e assistidas 
pela FADEP, ou por outras Entidades 
Promotoras. 

 

40 
 

Certificado ou Declaração. 

Cursos e palestras realizadas em EAD 20 Certificado ou Declaração 

. Ex.: Participação em Seminários: contabilizará ao máximo 40 pontos. 
 
 
 

Anexo IX (Fisioterapia) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
DO CURSO DE  FISIOTERAPIA 

MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 
 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação, durante o 
Curso de Fisioterapia ou, se anteriormente, em até 03 (três) anos 
do ingresso no curso. 

 
60 

Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação, de outras 
Instituições, durante o Curso de Fisioterapia ou, se 
anteriormente, em até 03 (três) anos do ingresso no curso. 

 
60 

Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em cursos de Especialização da FADEP ou 
de outras Instituições, durante o curso de Fisioterapia ou, se 
anteriormente, em até 03 (três) anos do ingresso no curso. 

 

60 
Histórico 
Escolar 

Projetos de Ensino conforme carga horária especificada. 20 Certificado 

Cursos de Língua Estrangeira. 60 Declaração 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado do Curso e 
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – COSEPE. 

60 Certificado 

Disciplinas de Nivelamento (Obrigatória para ingressantes em 
2014). 

60 Certificado 

Monitorias conforme Resolução 023/01 – COSEPE. 60 Certificado 

Representação Estudantil em colegiados do curso e outros de 
reconhecida relevância. 

 
20 

Portaria de 
designação ou 

Declaração 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Trabalhos publicados em periódicos ou anais de reconhecida 
relevância: computar 05 horas para resumos e 15 horas por 
artigo completo. 

 
80 

Certificado ou 
cópia original da 

publicação 

Participação em Eventos, com apresentação de trabalhos: 
computar 15 horas para Comunicações Orais ou Pôster 
Dialogado e 10 horas para Painel ou Pôster simples 

 

80 
Certificado ou 

cópia original da 
publicação 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica, 
aprovados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 
COSEPE 

 
80 

 
Certificado 



 
 

Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC (Até 20 
horas por trabalho). 

80 Certificado 

Participação em grupos de estudos e pesquisas sob supervisão 
de professor do Curso de Fisioterapia da FADEP ou professor 
convidado. 

 

80 
 

Certificado 

 
Monografias produzidas para concursos ou aquelas que não 
estejam inseridas nas exigências curriculares do curso de 
Fisioterapia. 

 

 
60 

Cópia da ata de 
aprovação da 
monografia e 

comprovante de 
inscrição do 

evento 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Trabalho Voluntário orientado e assistido pela FADEP ou por 
outra entidade. 80 

Certificado ou 
Declaração 

Participação em projetos de extensão aprovados pelo 
Colegiado de Curso. 

80 
Certificado ou 
Declaração 

Eventos diversos (seminários, palestras, conferências, 
congressos, semanas Acadêmicas, encontros nacionais e 
regionais, cursos de extensão, atualização e similares, etc.) 
promovidos pela FADEP ou por outras instituições. 

 
80 

 
Certificado ou 
Declaração 

Adesão em campanha de doação de sangue (4 horas por 
declaração) 

40 
Certificado ou 
Declaração 

Cursos e palestras realizadas em EAD 40 
Certificado ou 
Declaração 

 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO  
CURSO DE FISIOTERAPIA     

MATRIZ 2022 
 

ATIVIDADES DE ENSINO MÁXIMO 
Documentação 
Comprobatória 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação, durante o 
Curso de Fisioterapia ou, se anteriormente, em até 03 (três) anos 
do ingresso no curso. 

50 
Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação ou Pós 
Graduação, de outras Instituições, durante o Curso de 
Fisioterapia ou, se anteriormente, em até 03 (três) anos do 
ingresso no curso. 

50 
Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em cursos de Especialização do UNIDEP 
ou de outras Instituições, durante o curso de Fisioterapia ou, se 
anteriormente, em até 03 (três) anos do ingresso no curso.   

60 
Histórico 
Escolar 

Projetos de Ensino conforme carga horária especificada. 60 Certificado 

Participação em eventos promovidos pelo UNIDEP – Semanas 
acadêmicas; Palestras; Ações das Atléticas e Centros 
Acadêmicos, bem como outras ações Institucionais. 

60 Certificado 

Cursos de Língua Estrangeira. 60 Declaração 

Formações complementares na área de formação. 60 Certificado 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado do Curso e 
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – COSEPE. 

60 Certificado 

Disciplinas de Nivelamento (Obrigatória para ingressantes em 
2014). 

60 Certificado 

Monitorias conforme Resolução 041/19 – COSEPE. 50 Certificado 



 
 

Atividades de inovação e empreendedorismo. 50 Certificado 

Atividades de internacionalização. 50 Certificado 

Representação Estudantil em colegiados do curso e outros de 
reconhecida relevância. 

40 
Portaria de 

designação ou 
Declaração 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Trabalhos publicados em periódicos ou anais de reconhecida 
relevância: computar 05 horas para resumos e 15 horas por artigo 
completo. 

40 
Certificado ou 

cópia original da 
publicação 

Participação em Eventos, com apresentação de trabalhos: 
computar 15 horas para Comunicações Orais ou Pôster 
Dialogado e 10 horas para Painel ou Pôster simples 

60 
Certificado ou 

cópia original da 
publicação 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica, 
aprovados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 
COSEPE 

40 Certificado 

Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC (Até 20 
horas por trabalho).  

60 Certificado 

Participação em grupos de estudos e pesquisas sob supervisão 
de professor do Curso de Fisioterapia do UNIDEP ou professor 
convidado. 

60 Certificado 

Monografias produzidas para concursos ou aquelas que não 
estejam inseridas nas exigências curriculares do curso de 
Fisioterapia.  

60 

Cópia da ata de 
aprovação da 
monografia e 

comprovante de 
inscrição do 

evento 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Trabalho Voluntário orientado e assistido pelo UNIDEP ou por 
outra entidade – Mediante entrega de projeto e/ou relatório final 
da atividade realizada em campo. 

60 
Certificado ou 
Declaração 

Participação em projetos de extensão aprovados pelo 
Colegiado de Curso. 

60 
Certificado ou 
Declaração 

Eventos diversos (seminários, palestras, conferências, 
congressos, semanas Acadêmicas, encontros nacionais e 
regionais, cursos de extensão, atualização e similares, etc.) 
promovidos pelo UNIDEP ou por outras instituições. 

60 
Certificado ou 
Declaração 

Adesão em campanha de doação de sangue (4 horas por 
declaração) 

40 
Certificado ou 
Declaração 

Cursos e palestras realizadas em EAD – Mediante análise de 
pertinência do tema para a formação do acadêmico. 

60 
Certificado ou 
Declaração 

 



 
 

Anexo X (Nutrição) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO 

CURSO DE NUTRIÇÃO 
MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 
 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de NUTRIÇÃO da FADEP são 
condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas em conformidade 
a esta Resolução. 

 
As Atividades Acadêmicas Complementares estão classificadas em três eixos; Atividades de 
Ensino, Atividades de Pesquisa e  Atividades de Extensão 

 
O acadêmico deverá cumprir a carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares, 
de acordo com a matriz curricular vigente. As Atividades Acadêmicas Complementares estão 
distribuídas conforme tabela abaixo, computando-se as excedentes como facultativas, para 
registro e certificação. 

 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 
Horas 
Totais 

Documentação 
Comprobatória 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação da FADEP, 
durante o Curso de Nutrição ou, se anteriormente, em até 3 (três) 
anos do ingresso no curso. 

 
60 

 
Histórico Escolar 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação de outras 
Instituições, durante o curso de Nutrição ou, se anteriormente, 
em até 3 (três) anos do ingresso no curso. 

 
60 

 
Histórico Escolar 

Disciplinas cursadas em cursos de Pós-Graduação (“Lato- 
Sensu” ou “Stricto Sensu”), da FADEP ou de outras Instituições, 
durante o curso de Nutrição ou, se anteriormente, em até 3 (três) 
anos do ingresso no curso 

 

80 

 

Histórico Escolar 

Monitorias conforme Resolução 023/01 - COSEPE 120 Certificado 

Outras Monitorias 60 Certificado 

Projetos de Ensino conforme carga horária especificada 60 Certificado 

Estágios não obrigatórios na área em conformidade com a lei 
11.788 de 25 de setembro de 2008 

 

80 
 

Declaração 

 
Representação Estudantil em colegiados do curso e outros de 
reconhecida relevância. 

 
20 

Portaria de 
designação ou 

Declaração 

Cursos de Língua Estrangeira e Informática 60 Declaração 

Curso de Nivelamento 60 Declaração 



 
 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
Horas 
Totais 

Documentação 
Comprobatória 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica, 
aprovados pelo Colegiado do Curso 

 

80 
 

Certificados 

 

Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida relevância: 
computar 05 horas para resumo e 15 horas por artigo completo 

 
80 

Certificado ou 
cópia original da 
publicação 

Participação em Eventos, com apresentação de trabalhos: 
computar 15 horas para comunicação oral ou pôster dialogado e 
10 horas para painel ou pôster 

 
80 

Certificado 

Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC. (Até 20 por 
trabalho). 

 

80 
 

Certificado 

 

Monografias produzidas para concursos ou aquelas que não 
estejam inseridas nas exigências curriculares do Curso de 
Nutrição. 

 
 

60 

Cópia da ata de 
aprovação da 
monografia e 
comprovante de 
inscrição do 
evento. 

Participação em grupos de estudos e pesquisas 80 Certificado 

 
 

 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
Horas Totais Documentação 

Comprobatória 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado 
de Curso 

60 Certificado 

Eventos diversos (seminários, palestras, 
conferências, congressos, semanas Acadêmicas, 
encontros nacionais e regionais, cursos de extensão, 
atualização e similares, etc.) promovidos pela 
FADEP ou por outras instituições. 

160 Certificado 

Trabalho Voluntário orientado e assistido pela 
FADEP ou por entidade. 

80 Certificado ou 
Declaração 

Realização e cursos de 
Capacitação/Formação/Atualização via EAD 

 

40 
 

Certificado 

Desafio SEBRAE e outros 50 Declaração 

Participação em Projetos Sociais 30 Declaração 

Projetos realizados/desenvolvidos na FAEJ 40 Declaração 

 

Participação em eventos sócio – culturais: teatro, 
apresentações musicais e cine debate. 

 
40 

Apresentação 
de ingresso (03 
horas) 



 
 

Anexo XI (Psicologia) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES  
DO CURSO DE PSICOLOGIA 

MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 
 

 
As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de PSICOLOGIA, são condições 
obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas em conformidade a esta 
Resolução. 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares estão classificadas em três eixos; Atividades de 
Ensino, Atividades de Pesquisa e Atividades de Extensão. 

 

O acadêmico deverá cumprir a carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares, 
de acordo com a matriz curricular vigente, não havendo obrigatoriedade de que seja cumprida 
uma carga horária mínima em cada eixo. 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 
Horas Documentação 
Totais comprobatória 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação da FADEP, 
durante o Curso de Psicologia ou, se anteriormente, em até 3 (três) 
anos do ingresso no curso. 

 

100 
Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação de outras 
Instituições, durante o curso de Psicologia ou, se anteriormente, em 
até 3 (três) anos do ingresso no curso. 

 
100 

Histórico 
Escolar 

Disciplinas cursadas em cursos de Pós-Graduação (“Lato-Sensu” 
ou “Stricto Sensu”), da FADEP ou de outras Instituições, durante o 
curso de Psicologia ou, se anteriormente, em até 3 (três) anos do 
ingresso no curso 

 
100 

 
Histórico 
Escolar 

Monitorias conforme Resolução 023/01 –COSEPE 120 Certificado 

Outras monitorias 60 Certificado 

Projetos de Ensino conforme carga horária especificada 120 Certificado 

Representação Estudantil em colegiados do curso e outros de 
reconhecida relevância. 

 
60 

Portaria de 
designação ou 
Declaração 

Estágios não-obrigatórios na área 100 Declaração 

Cursos de Língua Estrangeira 60 Declaração 

Disciplinas de Nivelamento (Obrigatória para ingressantes em 
2014) 

100 Certificado 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
Horas 
Totais 

Documentação 
comprobatória 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica, 
aprovados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – 
COSEPE 

 
120 

 
Certificado 

Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida relevância: 
computar 05 horas para resumo e 15 horas por artigo completo 

120 Cópia do 
Original 

Participação em   Eventos,   com   apresentação   de   trabalhos: 
computar 15 horas para comunicação oral ou pôster dialogado e 
10 horas para painel ou pôster 

120  
Certificado 

Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC (até 20h por 
trabalho). 

120 
Certificado 



 
 

 
Monografias produzidas para concursos ou aquelas que não 
estejam inseridas nas exigências curriculares do curso de 
Psicologia. 

 

 
100 

Cópia da ata de 
aprovação da 
monografia e 
comprovante 
de inscrição do 
evento 

Participação em Grupos de Estudo e Pesquisa. 120 Certificado 

 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
Horas 
Totais 

Documentação 
comprobatória 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado do Curso 120 Certificado 

Eventos presenciais diversos (seminários, palestras, conferências, 
congressos, Semanas Acadêmicas, encontros nacionais e 
regionais, cursos de extensão, atualização e similares, etc.) 
promovidos pela FADEP ou por outras instituições. 

 
160 

 
Certificado 

Trabalho Voluntário na área, orientado e assistido pela FADEP ou 
por outra entidade promotora. 

120 
Certificado ou 
Declaração 

Cursos e palestras realizadas em EAD 60 Certificado 

 

 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO  
CURSO DE PSICOLOGIA  

  MATRIZ 2022 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação do 
UNIDEP, durante o Curso de Psicologia ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no 
curso. 

30 Histórico Escolar 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação de 
outras Instituições, durante o curso de Psicologia ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no 
curso. 

30 Histórico Escolar 

Disciplinas cursadas em cursos de Pós-Graduação 
(“Lato-Sensu” ou “Stricto Sensu”), do UNIDEP ou de 
outras Instituições, durante o curso de Psicologia ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no 
curso. 

30 Histórico Escolar 

Monitorias conforme Resolução 041/19 – COSEPE 35 Certificado 

Outras monitorias.  35 Certificado 

Projetos de Ensino conforme carga horária especificada. 35 Certificado 

Representação Estudantil em colegiados do curso e 
outros de reconhecida relevância. 

20 
Portaria de designação 

ou Declaração 

Estágios não-obrigatórios na área.  60 Declaração  

Cursos de Língua Estrangeira. 20 Declaração  

Disciplinas de Nivelamento.  
35 Certificado 

Atividades de internacionalização. 
35 

Certificado ou 
Declaração 



 
 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação 
científica, aprovados pelo Conselho de Ensino 
Pesquisa e Extensão – COSEPE 

35 Certificado 

Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida 
relevância: computar 05 horas para resumo e 15 horas 
por artigo completo 

35 Cópia do original 

Participação em Eventos, com apresentação de 
trabalhos: computar 15 horas para comunicação oral 
ou pôster dialogado e 10 horas para painel ou pôster 

35 Certificado 

Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC 
(até 20h por trabalho). 

35 Certificado  

Monografias produzidas para concursos ou aquelas 
que não estejam inseridas nas exigências curriculares 
do curso de Psicologia. 30 

Cópia da ata de 
aprovação da 
monografia e 

comprovante de 
inscrição do evento 

Participação em Grupos de Estudo e Pesquisa. 35 Certificado 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado do 
Curso. 35 Certificado  

Eventos presenciais diversos (seminários, palestras, 
conferências, congressos, Semanas Acadêmicas, 
encontros nacionais e regionais, cursos de extensão, 
atualização e similares, etc.) promovidos pelo UNIDEP 
ou por outras instituições. 

60 Certificado 

Trabalho Voluntário na área, orientado e assistido pelo 
UNIDEP ou por outra entidade promotora. 35 

Certificado ou 
Declaração. 

Cursos e palestras realizadas em EAD. 60 Certificado  

Adesão em campanha de doação de sangue (4 horas por 
declaração) 

10 
Certificado ou 
Declaração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de inovação e empreendedorismo. 
35 

Certificado ou 
Declaração 



 
 

Anexo XI (Pedagogia) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

DO   CURSO DE PEDAGOGIA 
MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 

 
 

ATIVIDADES DE ENSINO 
Total de 
Horas 

Documentos 
Comprobatórios 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação, durante o 
Curso de Pedagogia ou, se anteriormente, em até 3 (três) anos do 
ingresso no curso. 

 
20 

 
Histórico Escolar 

Disciplinas cursadas em cursos de Especialização da FADEP ou de 
outras Instituições, durante o curso de Pedagogia ou, se 
anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no curso. 

 
20 

 
Histórico Escolar 

Participação em seminários, palestras, conferências, congressos, 
semanas acadêmicas, promovidos pelo curso ou por outro curso da 
FADEP. 

20 Certificado 

Cursos de aperfeiçoamento na área da educação presenciais ou 
EAD. 

20 Certificado 

Projetos de Ensino 20 Certificado 

Estágios não obrigatórios na área 50 Declaração 

Curso de Língua Estrangeira 20 Declaração 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado do Curso e 
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – COSEPE 

 

20 
 

Certificados 

 
Cursos de Nivelamento 

 
30 

Certificado 

 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
  

 

Trabalhos publicados em periódicos (revista, CD rom) ou anais, 
resultantes de projeto de pesquisa. 

 
15 

Certificado ou 
cópia da 
publicação 

Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC. 20 Certificado 

Participação em seminários, com apresentação de trabalhos: 
comunicação oral ou pôster dialogado. 

 

15 
 

Certificado 

Participação em grupos de estudos e pesquisas sob supervisão de 
professor do Curso de Pedagogia da FADEP ou professor 
convidado. 

 

20 

Certificado 



 
 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO   

Trabalho Voluntário orientado e assistido pela FADEP ou por outra 
entidade. 

20 Certificado ou 
Declaração 

Eventos diversos (seminários, palestras, conferências, congressos, 
semanas Acadêmicas, encontros nacionais e regionais, cursos de 
extensão, atualização e similares, etc.) promovidos pela FADEP ou 
por outras instituições. 

20 Certificado 

 

Monitorias 
 

50 
Certificado ou 
declaração 

 

 

 

Anexo XII (Publicidade e Propaganda) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE   

COMUNICAÇÃO SOCIAL – HABILITAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de COMUNICAÇÃO SOCIAL– 

Habilitação Publicidade e Propaganda da Fadep são condições obrigatórias para a conclusão 

do Curso, e devem ser cumpridas em conformidade a esta Resolução. 

As Atividades Acadêmicas Complementares estão classificadas em três eixos; Atividades de 

Ensino, Atividades de Pesquisa e Atividades de Extensão. 

O acadêmico deverá cumprir a carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares, 

de acordo com a matriz curricular vigente. As Atividades Acadêmicas Complementares estão 

distribuídas conforme tabela abaixo, computando-se as excedentes como facultativas, para 

registro e certificação. 
 

ATIVIDADES DE ENSINO Horas Totais 
Documentação 

Comprobatória 

Oficina de Leitura e Escrita e Oficina de Produção 
Textual. 

72 
Certificado ou 
declaração 

Cursos de Língua Estrangeira. 60 
Certificado ou 
declaração 

Laboratório de atividades práticas (em 
Publicidade,Televisão, Rádio, Jornal ou WEB). 

72 
Certificado ou 
declaração 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação da 
FADEP, durante o Curso de Publicidade e Propaganda 
ou, se anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso 
no curso. 

 
60 

Histórico Escolar 

Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação de 
outras Instituições, durante o curso de Publicidade e 
Propaganda ou, se anteriormente, em até 3 (três) anos 
do ingresso no curso. 

 
60 

Histórico Escolar 



 
 

Disciplinas cursadas em cursos de Pós-Graduação 
(“Lato-Sensu” ou “Stricto Sensu”), da FADEP ou de 
outras Instituições, durante o curso de Publicidade e 
Propaganda ou, se anteriormente, em até 3 (três) anos 
do ingresso no curso. 

 
 

80 

Histórico Escolar 

Monitorias conforme Resolução 023/01 COSEPE 120 
Certificado ou 
declaração 

Monitorias – outras 60 
Certificado ou 
declaração 

Estágios não obrigatórios na área da Comunicação 
Social 

150 
Certificado ou 
declaração 

Representação Estudantil em colegiados do curso e 
outros de reconhecida relevância. 

 

20 
Portaria de 
designação ou 
declaração 

Projeto de Ensino com carga horária especificada 60 
Certificado ou 
declaração 

Cursos de Nivelamento 60 Declaração 

Cursos na área da Comunicação Social na modalidade à 
distância 

40 
Certificado 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA Horas Totais 
Documentação 
Comprobatória 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação 
científica aprovados pelo Colegiado do Curso de 
Publicidade e Propaganda 

 
80 

Certificado 

Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida 
relevância: computar  5 horas para resumo e 15 horas 
por artigo completo 

 

80 
Cópia do Original 

Participação em Eventos com apresentação de 
trabalhos: computar 15 horas para comunicação oral ou 
pôster dialogado e 10 horas para painel ou pôster . 

 
80 

Certificado 

Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC: 
computar 20 horas por trabalho 

80 
Certificado 

 
Monografias produzidas para concursos ou aquelas que 
não estejam inseridas nas exigências curriculares do 
Curso de Publicidade e Propaganda. 

 

 
60 

Cópia da ata de 
aprovação da 
monografia e 
comprovante de 
inscrição no 
evento 

Participação em concursos afeitos a área de Publicidade 
e Propaganda e/ou Comunicação Social 

100 
Certificado ou 
declaração 

Participação em Grupos de Estudo e Pesquisa. 80 Certificado 

 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO Horas Totais 
Documentação 
Comprobatória 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado de 

Curso 
60 

Certificado ou 

declaração 

Eventos diversos (seminários, palestras, conferências, 

congressos, semanas Acadêmicas, encontros nacionais e 

regionais, cursos de extensão, atualização e similares, 

etc.) 

 

160 

Certificado ou 

declaração 

Trabalho Voluntário orientado e assistido pela FADEP ou 

por outra entidade promotora. 
80 

Certificado ou 

declaração 

 



 
 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL – HABILITAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

MATRIZ 2022 
  

ATIVIDADES DE ENSINO Horas Totais Documentação 

Comprobatória 

Atividades de internacionalização (cursos de 
idiomas, palestras internacionais, congressos 
e palestras em línguas estrangeiras, ações de 
voluntariado e/ou monitoria praticados no 
exterior e/ou com caráter internacional) 

 

 

40 

Certificado ou 

declaração 

Monitorias conforme Resolução 023/01 
COSEPE 

40 
Certificado ou 

declaração 

Estágios não obrigatórios na área da 

Comunicação Social  

75 
Declaração ou 

Termo de 

Estágio 

Representação Estudantil em colegiados 
do curso e outros de reconhecida 
relevância, considerando representação 
de líder de turma 

  

20 
Portaria de 
designação ou 
declaração 

Projeto de Ensino com carga horária 
especificada 

40 
Certificado ou 

declaração 

Cursos de Nivelamento 
 

30 Certificado ou 

declaração 

Cursos presencial na área da Comunicação 

Social  

 

40 

 
Certificado ou 
declaração 

Cursos on-line na área da Comunicação Social 
40 

Certificado ou 
declaração 

  

 

 

 



 
 

ATIVIDADES DE PESQUISA Horas Totais 
Documentação 

Comprobatória 

Participação em projetos de pesquisa ou 

iniciação científica aprovados pelo 

Colegiado do Curso de Publicidade e 

Propaganda 

 

60 

Certificado 

Trabalhos publicados em periódicos de 
reconhecida relevância: computar  5 
horas para resumo e 15 horas por 
artigo completo 

  

       
          60 

Certificado 

Participação em Eventos com 

apresentação de trabalhos: computar 15 

horas para comunicação oral ou pôster 

dialogado e 10 horas para painel ou 

pôster . 

        60 
Certificado 

Participação em concursos afeitos a área 

de Publicidade e Propaganda e/ou 

Comunicação Social 

      

        20 
Certificado ou 

declaração 

Participação em Grupos de Estudo e 
Pesquisa. 

 
40 Certificado 

 

  

ATIVIDADES DE EXTENSÃO Horas Totais 
Documentação 

Comprobatória 

Participação em projetos aprovados pelo 

Colegiado de Curso ou Proppexii 

60 Certificado ou 

declaração 

Eventos diversos (seminários, palestras, 
conferências, congressos, semanas 
acadêmicas, encontros nacionais e 
regionais, cursos de extensão, 
atualização e similares, etc.) 

  

40 

Certificado ou 
declaração 

Participação em semana acadêmica do 
Curso de Publicidade e Propaganda           15 

Certificado ou 
declaração 



 
 

Membro de comissão organizadora da 
Semana acadêmica do curso             20 

Certificado ou 
declaração 

Trabalho Voluntário orientado e assistido 

pelo UNIDEP ou por outra entidade 

promotora. 

20 Certificado ou 

declaração 

 

 

 

Anexo XIII (Odontologia)da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES  DO  

CURSO  DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA 
                    MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 
 
 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de ODONTOLOGIA da FADEP 

são condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas em 

conformidade a esta Resolução. 

 
O Acadêmico do curso de ODONTOLOGIA deverá cumprir a carga horária das 

Atividades Acadêmicas Complementares, de acordo com a matriz curricular vigente. As 

Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, 

computando-se os excedentes como facultativas, para registro e certificação. 

 
As atividades complementares estão classificadas em três eixos: Atividades de Ensino, 

Atividades de Pesquisa e Atividades de Extensão, cada uma seguindo o percentual máximo 

conforme tabelas abaixo. 

 
Atividades realizadas pelo modo EAD poderão ter sua carga horária validada, porém, 

a validação será limitada a no máximo 50 horas, sempre obedecendo os percentuais das 

tabelas abaixo. 

 

 

T1 Atividades de Ensino Discriminação Carga horária 
registrada 

Documentação HORAS 
TOTAIS 

 
 

Cód. 
248 

 

 
Ministrante de curso 

 
 

Curso 
ministrado 

01 hora 
por hora 

ministrada 
(validando-se 
no máximo 
10h/evento) 

 

 
Certificado 

 

 
45 



 
 

 
Cód. 
251 

Monitoria não obrigatória que 
atendam as normas 
estabelecidas pela Res. 023/01- 
COSEPE 

 
Atividade não 

curricular 

 
20 horas/ 
semestre 

Atestado/certifi 
cado com 

descrição das 
atividades 

desenvolvidas 

 
 

45 

 
 

Cód 
406 

 
Participação em curso, mini- 
curso ou similar (sobras de 
créditos não aproveitadas na 
migração curricular poderão ser 
utilizadas) 

 

 
Curso, mini- 

curso ou 
similar. 

 
50% da carga 

horária do 
evento 

(validando-se 
no máximo 
30h/evento) 

Certificado ou 
formulário 

específico (no 
caso das 
sobras de 

créditos não 
aproveitadas 
na migração) 

 
 

 
45 

 
 

Cód. 
13 

 
Atividades de nivelamento 
realizadas pela FADEP, fora da 
grade normal do curso 

 
 

Atividade não 
curricular 

20% da carga 
horária total 
da atividade 

(validando-se 
no máximo 

20h/semestre) 

 
 

Atestado/certifi 
cado 

 

 
45 

 
 

Cód. 
156 

 
Estágio não obrigatório, na área 
de atuação, em 
estabelecimento conveniado 
com o curso 

 

 
Estágio 

 
20 

horas/semes- 
tre 

Contrato e 
atestado/certific 

ado com 
descrição das 

atividades 
desenvolvidas 

 

 
45 

OBSERVAÇÃO: As Atividades de Ensino deverão corresponder a 30% do total de horas 
complementares. 

 

 
 
 
 

T2 Atividades de Pesquisa Discrimina 
ção 

 

Documentação 
HORAS 
TOTAIS 

Cód. 5 
Apresentação de Trabalho completo 
em evento (congresso, seminário, 
simpósio, salão de iniciação científica e 
similares) – Computar 15h para 
comunicação e 10h para painel por 
evento. 

Evento 
nacional 

 
 

Anais (publicação do 
trabalho) 

 

 
45 

Cód. 6 
Evento 

internacio- 
nal 

Cód. 3  
Apresentação de Resumo de Trabalho 
em evento – Computar 10h para 
comunicação e 5h para painel por 
evento. 

Evento 
nacional 

 
 

Anais (publicação do 
resumo) 

 

 
45 

Cód. 4 Evento 
internacio- 

nal 

Cód. 
575 

Premiação referente a trabalho 
acadêmico ou de pesquisa (por 
exemplo: Prêmio CNPq Destaque do 
Ano na Iniciação Científica, entre 
outros.). Computar 15h por evento. 

 
 

Premiação 

 
 

Atestado/certificado 

 
 

30 

Cód. 
481 

Participação em pesquisa, com ou sem 
bolsa de iniciação científica, com 
pesquisador ou grupo de pesquisa. 
(Computar até 20h por trabalho) 

Atividade 
de 

pesquisa 

Atestado/certificado com 
resumo da pesquisa 

realizada 

 
40 



 
 

Cód. 
608 

Publicação de artigo científico (artigo 
efetivamente publicado ou com aceite 
final de publicação) em periódico 
especializado, com comissão editorial. 
Computar 15 horas para nacional e 20 
horas para internacional. 

Publicação 
nacional 

 
 

Artigo publicado ou 
carta de aceite 

 

 
45 

Cód. 
609 

Publicação 
internacio 

nal 

Cód. 
19 

Autoria ou coautoria de capítulo de 
livro. Computar 20h por capítulo. 

Capítulo de 
livro 

Ficha catalográfica, 
sumário e página inicial 

do capítulo 

 
40 

 
OBSERVAÇÃO: As Atividades de Pesquisa deverão corresponder a 30% do total de horas 

complementares. 

 
 
 

T3 Atividades de Extensão 
Discrimi 
nação 

Carga horária 
registrada 

Documenta 

ção 

HORAS 
TOTAIS 

 
Cód. 
442 

 
Participação em feira, na qualidade 
de expositor. 

 
 

Feira 

50% da carga 
horária do evento 
(validando-se no 
máximo 
5h/evento) 

Atestado/ 

certificado 

 
 

20 

 

 
Cód. 
418 

Participação em evento: seminário, 
jornada, encontro, fórum, 
congresso, feira, palestra técnica, 
semana acadêmica do Curso. 
(desde que o mesmo não integre as 
atividades programadas em 
disciplinas curriculares) 

 

 
Eventos 
em geral 

 

50% da carga 
horária do evento 
(validando-se no 
máximo 
20h/evento) 

 

Atestado/ 

certificado 

 
 

60 

 
Cód. 
668 

Participação em atividade de ação 
comunitária, por Ação Voluntária, 
promovida e/ou reconhecida pelo 
UNIDEP. 

Atividade 
de ação 
comunitá 

ria 

50% da carga 
horária do evento 
(validando-se no 
máximo 
10h/evento) 

Atestado/ 

certificado 

 
 

60 

 
Cód. 
568 

 
Participação na organização de 
eventos da FADEP. 

 

Organiza 
ção de 
evento 

50% da carga 
horária do evento 
(validando-se no 
máximo 
10h/evento) 

Atestado/ 

certificado 

 
 

60 

Cód. 
18 

Atuação em projetos de extensão 
vinculados ao Curso realizados na 
comunidade. 

 
Estágio 

50% da carga 
horária do evento 

Atestado/ 

 
certificado 

 
60 

 

OBSERVAÇÃO: As Atividades de Extensão deverão corresponder a 40% do total de horas 
complementares. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES  DO CURSO DE 
 BACHARELADO  EM ODONTOLOGIA  

MATRIZ 2022 
 
 

T1 Atividades de Ensino Discriminação 
Carga horária 

registrada 
Documentação HORAS 

TOTAIS 

Cód.248 Ministrante de curso  Curso ministrado 

01 hora por  hora 
ministrada 

(validando-se no 
máximo 

10h/evento) 

Certificado 45 

Cód. 251 
Monitoria não obrigatória que atendam as 
normas estabelecidas pela Res. 023/01-
COSEPE 

Atividade não 
curricular 

20 horas/ semestre 

Atestado/certificado 
com descrição das 

atividades 
desenvolvidas 

45 

Cód 406 

Participação em curso, mini-curso ou 
similar (sobras de créditos não 
aproveitadas na migração curricular 
poderão ser utilizadas) 

Curso, mini-curso ou 
similar. 

50% da carga 
horária do evento 
(validando-se no 

máximo 
30h/evento) 

Certificado ou 
formulário específico 
(no caso das sobras 

de créditos não 
aproveitadas na 

migração) 

45 

Cód. 13 
Atividades de nivelamento realizadas 
pela FADEP, fora da grade normal do 
curso 

Atividade não 
curricular 

20% da carga 
horária total da 

atividade 
(validando-se no 

máximo 
20h/semestre) 

Atestado/certificado 45 

Cód. 156 
Estágio não obrigatório, na área de 
atuação, em estabelecimento conveniado 
com o curso 

Estágio 20 horas/semestre 

Contrato e 
atestado/certificado 
com descrição das 

atividades 
desenvolvidas 

45 

 
OBSERVAÇÃO: As Atividades de Ensino deverão corresponder a 30% do total de horas complementares. 

 

 

 
 

T2 Atividades de Pesquisa Discriminação 
Documentação 

HORAS 
TOTAIS 

Cód. 5 Apresentação de Trabalho completo em evento 
(congresso, seminário, simpósio, salão de iniciação 
científica e similares) – Computar 15h para 
comunicação e 10h para painel por evento. 

Evento 
nacional 

Anais (publicação do trabalho) 45 Cód. 6 Evento 
internacional 

Cód. 3 
Apresentação de Resumo de Trabalho em evento – 
Computar 10h para comunicação e 5h para painel 
por evento. 

Evento 
nacional 

Anais (publicação do resumo) 45 
Cód. 4 Evento 

internacional 

Cód. 
575 

Premiação referente a trabalho acadêmico ou de 
pesquisa (por exemplo: Prêmio CNPq Destaque do 
Ano na Iniciação Científica, entre outros.). Computar 
15h por evento. 

Premiação Atestado/certificado 30 

Cód. 
481 

Participação em pesquisa, com ou sem bolsa de 
iniciação científica, com pesquisador ou grupo de 
pesquisa. (Computar até 20h por trabalho) 

Atividade de 
pesquisa 

Atestado/certificado com resumo 
da pesquisa realizada 

40 

Cód. 
608 

Publicação de artigo científico (artigo efetivamente 
publicado ou com aceite final de publicação) em 
periódico especializado, com comissão editorial. 
Computar 15 horas para nacional e 20 horas para 
internacional. 

Publicação 
nacional 

Artigo publicado ou carta de 
aceite 

45 Cód. 
609 Publicação 

internacional 

Cód. 
19 

Autoria ou coautoria de capítulo de livro. Computar 
20h por capítulo. 

Capítulo de 
livro 

Ficha catalográfica, sumário e 
página inicial do capítulo 

40 

 
OBSERVAÇÃO: As Atividades de Pesquisa deverão corresponder a 30% do total de horas complementares. 

 

 
 
 



 
 

T3 Atividades de Extensão Discriminaçã
o 

Carga horária 
registrada 

Documentação HORAS 
TOTAIS 

Cód. 
442 

Participação em feira, na qualidade de expositor.  Feira 
50% da carga horária 
do evento (validando-se 
no máximo 5h/evento) 

Atestado/certificado 20 

Cód. 
418 

Participação em evento: seminário, jornada, 
encontro, fórum, congresso, feira, palestra 
técnica, semana acadêmica do Curso. (desde que 
o mesmo não integre as atividades programadas 
em disciplinas curriculares) 

Eventos em 
geral 

50% da carga horária 
do evento (validando-se 
no máximo 20h/evento) 

Atestado/certificado 60 

Cód. 
668 

Participação em atividade de ação comunitária, 
por Ação Voluntária, promovida e/ou reconhecida 
pelo UNIDEP. 

Atividade de 
ação 

comunitária 

50% da carga horária 
do evento (validando-se 
no máximo 10h/evento) 

Atestado/certificado 60 

Cód. 
568 

Participação na organização de eventos da 
FADEP.  

Organização 
de evento 

50% da carga horária 
do evento (validando-se 
no máximo 10h/evento) 

Atestado/certificado 60 

Cód.
18 

Atuação em projetos de extensão vinculados ao 
Curso realizados na comunidade. 

Estágio 
50% da carga horária 
do evento  

Atestado/certificado 60 

 
OBSERVAÇÃO: As Atividades de Extensão deverão corresponder a 40% do total de horas complementares. 

 

 
 
 
 

Anexo XIV (ADS) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS         
MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022. 

 

 
 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas da FADEP são condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas 

em conformidade a esta Resolução. 

 
O Acadêmico do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – deverá cumprir a 

carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares, de acordo com a matriz curricular vigente. 

 
As Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, computando- 

se as excedentes como facultativas, para registro e certificação. 

 
ATIVIDADES DE ENSINO HORAS 

TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

Disciplinas cursadas em outros cursos 
de tecnologia da informação, cursadas 
com no máximo 02 anos antes de 
ingressar no Curso de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas da FADEP. 

 
120 

 
Histórico Escolar. 



 
 

Disciplinas cursadas em Cursos de 
Pós- Graduação (“Lato-Sensu” ou 
“Stricto Sensu), no máximo 02 anos 
antes de ingressar no Curso de 
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas da 
FADEP. 

 
160 

 
Histórico Escolar. 

Monitorias que atendam às normas 
estabelecidas pela Resolução 023/01- 
COSEPE. 

 
160 

 
Certificado. 

Outras Monitorias. 120 Certificado. 

Participação em Projetos de Ensino, 
com carga horária especificada, 
aprovados pelo Colegiado do Curso de 
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas ou por 
Colegiado de Curso de Graduação ou 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FADEP. 

 

120 
 

Certificado ou Declaração. 

Exercício regular de atividades de 
análise e desenvolvimento de sistemas, 
como proprietário ou colaborador de 
organizações públicas, privadas, ou 
ainda mistas. 

 
160 

Contrato Social; 
Carteira de Trabalho; 

ou outro Documento Oficial que 
comprove as Atividades Descritas. 

Representação Discente em 
Colegiados do Curso ou em Conselhos 
Superiores ou outros de reconhecida 
relevância. 

20 Portaria de Designação ou 
Declaração 

ATIVIDADES DE PESQUISA HORAS 

TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

Participação em Projetos de Pesquisa 
ou de Iniciação Científica, aprovados 
pelo Colegiado do Curso de Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas ou por Colegiado de Curso de 
Graduação ou pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da 
FADEP. 

 

120 
 

Certificado. 

Trabalhos publicados em periódicos ou 
anais de eventos: computar 04 horas 
por resumo e 15 horas por artigo 
completo. 

 

120 
 

Cópia do Documento Original. 

Monografias produzidas para 
concursos ou ainda aquelas que não 
estejam inclusas na Grade Curricular do 
Curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas. 

 

120 
 

Cópia da Ata de Aprovação da 
Monografia e 

Comprovante de Inscrição no Evento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO HORAS 

TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

Participação em Projetos de Extensão 
aprovados pelo Colegiado do Curso de 
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas ou por 
Colegiado de Curso de Graduação ou 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da FADEP. 

 
120 

 
Certificado ou declaração, com carga 

horária discriminada. 

Participação em Congressos, 
Seminários, Conferências, Fórum, 
Palestras, Cursos, Mini-Cursos, 
Semanas Acadêmicas, Workshops ou 
outros do gênero, em áreas do 
conhecimento da análise e 
desenvolvimento de sistemas ou outras 
de relevância para a formação 
profissional. 

 
40, por 

modalidade 
de evento 

 
Certificado. 

Participação em competições nas 
áreas de tecnologia, gestão e 
empreendedorismo. 

40, por fase 
ou etapa 

Certificado ou Declaração. 

Treinamento ou Capacitação Técnica 
ou Tecnológica 

40 Certificado ou Declaração. 

Participação em atividades voluntárias, 
promovidas ou orientadas e assistidas 
pela FADEP, ou por outras Entidades 
Promotoras. 

 
40 

 
Certificado ou Declaração. 

Cursos e palestras realizadas em EAD 20 Certificado ou Declaração 

 
TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO SUPERIOR DE  

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
MATRIZ VIGENTE A PARTIR DE  2022. 

 
 

 
 ATIVIDADES DE ENSINO (C01) 

Horas 
Totais 

Documentação 
Comprobatória 

01 Cursos de Língua Estrangeira.  60 Certificado 

02 Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação do UNIDEP ou 
de outra instituição, se anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso 
no curso,  devendo ser disciplinas correlatas à área de ADS. 

60 
Histórico 
Escolar 

03 Disciplinas cursadas em cursos de Pós-Graduação (“Lato-Sensu” ou 
“Stricto Sensu”), do UNIDEP ou de outras Instituições, durante o curso 
de ADS ou, se anteriormente, em até 3 (três) anos do ingresso no 
curso.   

60 
Histórico 
Escolar 

04 Monitorias que atendam as normas estabelecidas pela Res. 023/01-
COSEPE 

40 Certificado 

05 Demais Monitorias 20 Certificado 



 
 

 
 
 

 
 

 
 ATIVIDADES DE EXTENSÃO (C03) 

Horas 
Totais 

Documentação 
Comprobatória 

01 Participação em projetos de extensão aprovados pelo Colegiado de 
curso de ADS.  

40 Certificado 

02 Eventos específicos promovidos pelo curso de ADS do UNIDEP 
(Semana Acadêmica, Salas de Visitas, Palestras, Workshop, 
Oficinas, Café com Egresso, Visitas Técnicas, Cine-debates, IDAí, 
etc.) 

40 
Certificado ou 
Declaração 

03 

Trabalho Voluntário orientado e assistido pelo UNIDEP ou por outra 
entidade promotora. 

40 

Certificado ou 
declaração 

acompanhado de 
Projeto e Relatório 

de Resultados. 

05   Realização de Cursos de Capacitação/Formação/Atualização via 
EAD, com temas correlatos à área. 

40 
Certificado ou 
Declaração 

    

 

06 Projetos de ensino com carga horária especificada 40 Certificado 

 

07 
Exercício regular de atividades administrativas. Sendo 
proprietário ou funcionário de organizações publicas ou privadas, 
urbanas ou rurais. (Proporcional ao tempo de trabalho) 

40 

Contrato social, 
carteira de 

trabalho ou outro 
documento que 

comprove a 
atividade 

08 
Representação Discente em colegiados do curso, conselhos 
superiores e outros de reconhecida relevância.  

20 
Portaria de 

designação  ou 
declaração 

09 
Cursos de Nivelamento - Disciplinas de Nivelamento.  60 

Declaração ou 
certificado 

10 Participação de Atividades de Avaliação vinculadas ao Ensino ( 
Simulados, Enade etc.) 

20 
Declaração ou 

Certificado 

 
ATIVIDADES DE PESQUISA (C02) 

Horas 
Totais 

Documentação 
Comprobatória 

01 Participação em projetos de pesquisa ou de iniciação científica, 
aprovados pelo Colegiado de Curso de ADS.  

60 Certificado 

02 Trabalhos publicados em periódicos de reconhecida relevância: 
computar 5 horas por resumo e 15 horas por artigo completo. 

60 Cópia do original 

03 Participação em eventos, com apresentação de trabalhos: computar 
15 horas por comunicação oral ou pôster dialogado e 10 horas por 
painel ou pôster. 

40 Certificado 

04 Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC: computar 20 
horas por trabalho. 

40 Certificado 

 

05 Monografias produzidas para concursos ou aquelas que não 
estejam inseridas nas exigências curriculares do curso de ADS 

40 

Cópia da ata de 
aprovação da 
monografia e  

comprovante de 
inscrição do 

evento 

06 Participação em grupos de estudos e pesquisas 20 Certificado 



 
 
 
 

Anexo XV (Estética e Cosmética) da Resolução 004/22 – Consepe de 30/06/2022 

 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO 
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

MATRIZES VIGENTES ANTERIORES A 2022 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso Superior de Tecnologia em Estética 

e Cosmética da FADEP são condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem 

ser cumpridas em conformidade a esta Resolução. 

 
O acadêmico do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética deverá cumprir 

a carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares, de acordo com a matriz 

curricular vigente. 

 
As Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, 

computando-se as excedentes como facultativas, para registro e certificação. 

 
S1 - ATIVIDADES DE ENSINO HORAS 

TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

23.Cursos online, cujo tema esteja contemplado em 
áreas correlatas à Estética e Cosmética. 

40 
Certificado expedido pela instituição 

concedente. 

24.Disciplinas de Nivelamento realizadas na 
FADEP. 

40 Certificado. 

25.Disciplinas correlatas à área da Estética e 
Cosmética., cursadas em outros cursos de 
graduação no máximo 1 (um) ano antes do 
ingresso no Curso Superior de Tecnologia em 
Estética e Cosmética da FADEP. 

 
 

40 

 
 

Histórico Escolar. 

26.Disciplinas correlatas à área, cursadas em 
Cursos de Pós-Graduação (Lato-Sensu ou 
Stricto Sensu), no máximo 02 anos antes de 
ingressar no Curso Superior de Tecnologia em 
Estética e Cosmética da FADEP 

 
 

80 

 
 

Histórico Escolar. 

27.Monitorias que atendam às normas 
estabelecidas pela Resolução 023/01-COSEPE. 

80 Certificado. 

28.Outras Monitorias. 60 Certificado. 

29.Participação em Projetos de Ensino, com carga 
horária especificada, aprovados pelo Colegiado 
do Curso de Estética e Cosmética ou por 
Colegiado de Curso de Graduação ou pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
FADEP. 

 

 
60 

 

 
Certificado ou Declaração. 

30.Participação em visitas técnicas organizadas 
pela FADEP. Computar 5 horas por visita. 

20 Certificado ou Declaração. 

31.Participação em Congressos, em áreas do 
conhecimento de Estética e Cosmética ou outras 
de relevância para a formação profissional. 

 

20 
 

Certificado. 

32.Participação em   Seminários,   em   áreas   do 
conhecimento de Estética e Cosmética ou outras 
de relevância para a formação profissional. 

 

20 
 

Certificado. 



 
 

33.Participação em Conferências, em áreas do 
conhecimento de Estética e Cosmética ou outras 
de relevância para a formação profissional. 

 

20 
 

Certificado. 

34.Participação em Palestras, em áreas do 
conhecimento de Estética e Cosmética ou outras 
de relevância para a formação profissional. 

 

20 
 

Certificado. 

35.Participação em Cursos ou mini-cursos em áreas 
do conhecimento de Estética e Cosmética ou 
outras de relevância para a formação 
profissional. 

 
60 

 
Certificado. 

36.Participação em Semanas Acadêmicas, em áreas 
do conhecimento de Estética e Cosmética ou 
outras de relevância para a formação 
profissional. 

** A pontuação mínima deste item deverá ser de 
50% 

 

 
60 

 

 
Certificado. 

37.Participação em Workshops, em áreas do 
conhecimento de Estética e Cosmética ou outras 
de relevância para a formação profissional. 

 

20 
 

Certificado. 

38.Participação em outros eventos do gênero, em 
áreas do conhecimento de Estética e Cosmética 
ou outras de relevância para a formação 
profissional. 

 
20 

 
Certificado. 

39.Exercício regular de atividades no ramo de 
Estética e Cosmética, como proprietário ou 
colaborador de organizações públicas, privadas, 
ou ainda mistas. 

 
60 

Contrato Social; 
Carteira de Trabalho; 

ou outro Documento Oficial que 
comprove as Atividades Descritas. 

40.Participação em Empresa Júnior, Hotel 
Tecnológico ou Incubadora  Tecnológica. 
Computar 10h por ano de participação. 

 

20 
 

Certificado ou Declaração. 

41.Curso de língua estrangeira moderna com 
aproveitamento. Computar 10h por nível 
cursado. 

 

40 
 

Certificado. 

42.Realização de estágio curricular não obrigatório 
na área de Estética e Cosmética. Serão 
considerados válidos somente estágios com 
carga horária mínima de 120 horas. Computar 1 
hora para cada 10 horas de estágio realizado. 

 
 

40 

 
 

Comprovante ou Declaração. 

43.Representação Discente em Colegiados do 
Curso ou em Conselhos Superiores ou outros de 
reconhecida relevância. 

 

10 
Portaria de Designação ou 

Declaração. 

 
S2 - ATIVIDADES DE PESQUISA HORAS 

TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

05.Participação em Projetos de Pesquisa ou de 
Iniciação Científica, aprovados pelo Colegiado do 
Curso de Estética e Cosmética ou por Colegiado 
de Curso de Graduação ou pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da FADEP. 

 
 

60 

 
 

Certificado. 

06.Trabalhos publicados em periódicos ou anais de 
eventos: computar 15 horas para publicação em 
periódicos Qualis A ou B da área de Estética e 
Cosmética e/ou Saúde IV, 9 horas em anais de 
eventos internacionais, 6 horas em anais de 
eventos regionais ou nacionais e 3 horas em anais 
de eventos locais. 

 
 

60 

 
 

Cópia do Documento Original. 

07.Trabalhos publicados em revistas técnicas da área 
de Estética e Cosmética e/ou Saúde: computar 20 
horas por publicação. 

 

60 
 

Cópia do Documento Original. 



 
 

S3 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO HORAS 

TOTAIS 

DOCUMENTAÇÃO 

COMPROBATÓRIA 

09.Participação em Projetos de Extensão aprovados 
pelo Colegiado do Curso de Estética e Cosmética 
ou por Colegiado de Curso de Graduação ou pelo 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
FADEP. 

 
 

60 

 
Certificado ou declaração, com carga 

horária discriminada. 

10.Participação efetiva como expositor em 
exposições e seminários de caráter acadêmico. 

60, sendo 20 
por evento 

com 
desenvolvim 

ento de 
projeto 

 

 
Certificado. 

11.Participação em competições com viés acadêmico 
nas áreas de tecnologia, gestão e 
empreendedorismo. 

60, sendo 20 
por fase ou 

etapa 

 

Certificado ou Declaração. 

12.Participação como ministrante em Treinamento ou 
Capacitação Técnica em área da Estética e 
Cosmética. 

 

20 
 

Certificado ou Declaração. 

13.Participação efetiva em atividades voluntárias, 
atividades comunitárias, CIPAs, associação de 
bairros, brigadas de incêndio, clubes de serviços e 
associações escolares, promovidas ou orientadas 
e assistidas pela FADEP ou por outras Entidades 
Promotoras. 

 

 
20 

 

 
Certificado ou Declaração. 

14.Participação em atividades artísticas e culturais, 
tais como: banda marcial, camerata de sopro, 
teatro, coral, radioamadorismo e outras. 

 

20 
 

Certificado ou Declaração. 

15.Participação efetiva na organização ou como 
expositor de exposições e seminários de caráter 
artístico ou cultural. 

 

20 
 

Certificado ou Declaração. 

16.Participação em atividades beneficentes como: 
cadastramento como doador no banco nacional de 
medula óssea, doação de sangue e doações em 
campanhas sociais. 

 
20 

 
Certificado ou Declaração. 

 
 

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO  
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA  

MATRIZ 2022 

 

ATIVIDADES DE ENSINO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Exercício regular de atividades no ramo de Estética e 
Cosmética, como proprietário ou colaborador de 
organizações públicas, privadas ou mistas. 

40 
 

Contrato Social; 
Carteira de Trabalho; 

Certificado de 
Microempreendedor Individual 

(MEI)  

Participação em visitas técnicas organizadas pelo 
UNIDEP. 

20 Certificado ou Declaração. 

Cursos online, cujo tema esteja contemplado em 
áreas correlatas à Estética e Cosmética.  40 Certificado 

Participação em Projetos de Ensino, com carga 
horária especificada, aprovados pelo Colegiado do 
Curso de Estética e Cosmética ou pela COPPEXI 

30 
 

Certificado ou Declaração. 

Participação em eventos promovidos pelo UNIDEP 
como Palestras, Seminários, congressos, 

40 
 

Certificado 



 
 

conferências,  Ações das Atléticas e Centros 
Acadêmicos, bem como outras ações Institucionais. 

Participação em Eventos promovidos por outras 
instituições como palestras, seminários, workshops, 
congressos, conferências, cursos e minicursos e 
outros na área da Estética e Cosmética ou outras de 
relevância para a formação profissional, incluindo os 
Projetos de inovação e Internacionalização. 

60 
 

Certificado 

Cursos de Língua Estrangeira. (Computar 10 horas) 
 

10 Declaração ou certificado 

Participação em Semanas Acadêmicas, em áreas do 
conhecimento de Estética e Cosmética ou outras de 
relevância para a formação profissional.  
** A pontuação mínima deste item deverá ser de 50% 

60 
 

Declaração ou certificado 

Participação em projetos aprovados pelo Colegiado 
do Curso e Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão 
– COSEPE, incluindo os Projetos de inovação e 
Internacionalização. 

60 Certificado 

Disciplinas de Nivelamento  40 Certificado 

Monitorias conforme Resolução 041/19 – COSEPE. 40 Certificado 

Realização de estágio curricular não obrigatório na 
área de Estética e Cosmética. Serão considerados 
válidos somente estágios com carga horária mínima 
de 120 horas. Computar 1 hora para cada 10 horas 
de estágio realizado. 

40 Comprovante ou Declaração. 

Representação Estudantil em colegiados do curso e 
outros de reconhecida relevância. 

10 
Portaria de designação ou 

Declaração 
 
 
 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Trabalhos publicados em revistas técnicas da área de 
Estética e Cosmética e/ou Saúde: computar 20 horas 
por publicação.  

60 Cópia do Documento Original. 

Participação em Eventos, com apresentação de 
trabalhos: computar 15 horas para Comunicações 
Orais ou Pôster Dialogado e 10 horas para Painel ou 
Pôster simples 

60 
Certificado ou cópia original da 

publicação 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação 
científica, aprovados pelo Conselho de Ensino 
Pesquisa e Extensão – COSEPE 

60 Certificado 

Trabalhos publicados em periódicos ou anais de 
reconhecida relevância: computar 05 horas para 
resumos e 15 horas por artigo completo. 

60 
Certificado ou cópia original da 

publicação 

Participação em grupos de estudos e pesquisas do 
UNIDEP ou instituições conveniadas. 

60 Certificado 

 
 
 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
HORAS 
TOTAIS 

Documentação 
Comprobatória 

Trabalho voluntário orientado e assistido pelo 
UNIDEP ou por outra entidade – Mediante entrega de 
projeto para validação prévia e relatório final da 
atividade realizada em campo. 

40 Certificado ou Declaração 



 
 

Participação em projetos de extensão aprovados pelo 
Colegiado de Curso ou pela COPPEXI, incluindo os 
Projetos de inovação e Internacionalização. 

60 Certificado ou Declaração 

Participação como ministrante em Treinamento ou 
Capacitação Técnica em área da Estética e 
Cosmética. 

20 Certificado ou Declaração. 

Adesão em campanha de doação de sangue (4 horas 
por declaração), ou doador de Medula óssea (4 
horas) 

20 Certificado ou Declaração 

Participação em atividades artísticas e culturais 
promovidas pelo UNIDEP  

20 Certificado ou Declaração. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
               


