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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

CONSEPE 

 

 
RESOLUÇÃO Nº. 05 - CONSEPE, DE 23 DE ABRIL DE 2010. 

 
Estabelece a equivalência em horas das 
Atividades Complementares-AC e das 
Atividades Acadêmico-Científico-
Culturais-AACC, conforme previsto no 
Regulamento dos Cursos de Graduação 
da UFVJM. 
 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o que deliberou em 
sua 31ª Reunião, realizada em 23/04/2010;  

 
RESOLVE: 

 
 

 Art. 1º As Atividades Complementares-AC e as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais-
AACC estão previstas como atividades obrigatórias, nas Diretrizes Curriculares para os cursos de 
graduação e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.  
 
 Art. 2º  Para atividades de Iniciação Científica, Iniciação a Docência/Monitoria, Participação 
em Projeto de Extensão, Estágio Não Obrigatório, Bolsa Atividade, Programa de Educação 
Tutorial-PET, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID, Programa de 
Consolidação das Licenciaturas-PRODOCÊNCIA e demais Projetos Institucionais, cada 4 horas de 
atividade, com bolsa, corresponderão a 1 hora de AC ou AACC.  
 

§ 1º No caso de estudantes envolvidos nas atividades enumeradas no caput do artigo que não 
percebem bolsa, a equivalência de horas, será definida pelo Colegiado do Curso. 

 
§ 2º Os critérios de avaliação das atividades dos estudantes sem bolsa serão os mesmos 

daqueles atendidos com bolsa.  
 
Art. 3º Para atividades Desportivas e Culturais, cada 12 horas de participação 

corresponderão a 1 hora de AC ou AACC. 
 
§ 1º Entende-se por atividades desportivas as atividades físicas como dança, ginástica, lutas 

e esportes realizados sob orientação profissional e desenvolvidos em escolas, clubes, academias ou 
espaços culturais. 

 
§ 2º Entende-se por atividades culturais, participação em recitais, espetáculos (teatro, coral, 

dança, ópera, circo, mostras de cinema), festivais, mostras ou outros formatos de eventos culturais 
(relacionados ao folclore, artesanato, artes plásticas, artes gráficas, fotografias e patrimônio). 
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§ 3º As atividades relacionadas nos §1º e §2º deverão ser oficializadas em documento 
emitido pelo órgão/entidade promotora do evento, com detalhamento da atividade, incluindo carga 
horária. 

Art. 4º A participação em Eventos oficiais de natureza acadêmico-científico-tecnológicas, 
cada 4 horas, com apresentação de trabalho, corresponderão a 2 horas de ACC ou AACC e 8 horas, 
em apresentação de trabalho, corresponderão a 2 horas de AC ou AACC. 

 
Art 5º A participação em eventos sem a declaração de carga horária no certificado do 

evento, será considerada para cada dia de participação, 1 hora de AC ou AACC. 
 
Art. 6º Para a participação em Órgãos Colegiados da UFVJM, cada ciclo de participação 

corresponderá a 15 horas de AC ou AACC. 
 
Art. 7º A participação em comissões, designada por portaria, corresponderá a 5 horas de AC 

ou AACC. 
 
Art. 8º Para a participação em entidades de representação estudantil, cada ciclo de gestão 

corresponderá a 20 horas de AC ou AACC. 
 
Art. 9º Outras atividades consideradas relevantes para a formação do discente poderão ser 

autorizadas pelos Colegiados de Curso, para integralização curricular, sendo as horas 
correspondentes definidas pelo Colegiado do Curso. 
 

Art. 10 O Colegiado de Curso estabelecerá o limite máximo de horas que o discente deve 
cumprir em cada atividade descrita nesta resolução, dando ampla divulgação aos discentes 
matriculados. 
 

Art. 11 Caberá ao estudante requerer, ao colegiado do respectivo curso, em formulário 
próprio, o registro das atividades para integralização como AC e,ou AACC, obedecendo ao 
estabelecido no Projeto Pedagógico de Curso. 

 

Art. 12 Para integralização das AC ou AACC as atividades deverão ser comprovadas por 
meio de declarações ou certificados. 

Art. 13 Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Diamantina, 23 de abril de 2010. 

  
  

Prof. Pedro Angelo Almeida Abreu 

Presidente do CONSEPE/UFVJM 
 


