
  

 

  
  

   



  

 

  
  

  

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS   
PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Objetivando atingir o perfil profissional definido e exigido pelo mercado e também 

pela sociedade, seguindo as diretrizes curriculares nacionais do Curso, a Grade Curricular 

prevê a realização de atividades complementares, que deverão ser cumpridas ao longo do 

Curso. A ampliação do horizonte da formação profissional, possibilitando ao acadêmico 

uma formação mais abrangente é a principal meta na implantação de tais atividades. O 

Curso entende por atividade complementar toda e qualquer atividade pertinente e útil para 

a formação humana e profissional do acadêmico, na qual foi aprovada pelo Colegiado do 

Curso, atendendo as Resoluções nº 847/CUN/2005 e nº 1864/CUN/2013.   

As Atividades Complementares deverão estar inseridas durante todo o 

desenvolvimento do curso de Graduação em Educação Física e a URI criará mecanismos 

de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo aluno, através de estudos e práticas 

independentes, presenciais e/ou à distância.  

O aluno deverá cumprir uma carga horária em atividades complementares de 

graduação, sendo elas:  

a) participação em eventos científicos;  

b) participação em Monitorias e Estágios;  

c) participação em Programas de Iniciação Científica e projetos de pesquisa;  

d) participação em Programas de Extensão com ênfase em programas  

comunitários e arbitragem;  

e) participação em curso de extensão, atualização e aperfeiçoamento.  

Está definido neste Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Educação 

Física que o aluno deverá participar em, pelo menos, três das cinco atividades propostas, 

comprovando no máximo 70 horas em cada uma, totalizando 200 horas de Atividades 

Complementares.  

Cabe à Coordenação do Curso estabelecer mecanismos de acompanhamento para 

o cumprimento dessas atividades. Seguindo a metodologia do Curso, é apresentado e 



  

 

  
  

disponibilizado aos acadêmicos desde o 1º semestre, o Manual das Atividades 

Complementares, para que ao longo do desenvolvimento dos oito semestres do Curso, o 

acadêmico consiga complementar o currículo pedagógico vigente, ampliando o nível do 

conhecimento de sua prática para além da sala de aula, favorecendo o relacionamento 

entre grupos e a convivência com as diferenças sociais.   

Conforme Manual a seguir, para as Atividades Complementares do Curso de  

Educação Física–Bacharelado: CÂMPUS ERECHIM, SANTO ÂNGELO, FREDERICO  

WESTPHALEN e  CAMPUS DE SÃO LUIZ GONZAGA  

MANUAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES   
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO  

O Manual das Atividades Complementares foi construído coletivamente. O 

documento reflete o pensamento do Colegiado do Curso de Educação Física - Bacharelado 

da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, após sucessivas 

reuniões e encontros, bem como a análise de documentos e visões da URI.  

1 - Justificativa  

 O Curso de Graduação em Educação Física - Bacharelado da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, através deste documento, regulamenta o 

aproveitamento de Atividades Complementares em seu currículo de graduação, atribuindo 

créditos a cada atividade, bem como as normas para sua avaliação, de acordo com o que 

dispõe a Resolucão nº 1582/CUN/2011.  

 Segundo o inciso segundo do artigo primeiro desta Resolução, o total de créditos atribuídos 

às Atividades Complementares não poderá exceder a 10% do total de créditos do curso, o 

que corresponde a 308 horas, visto a carga horária total do curso: 3080 horas/aula. O 

Projeto Pedagógico do Curso previu, no momento de sua criação 200 horas de Atividades 

Complementares.  

 O aluno poderá comprovar no máximo 70 horas em qualquer uma das cinco áreas das 

atividades propostas, as quais deverão totalizar para o aluno o máximo de 200 horas de 

atividades complementares.  



  

 

  
  

 As Atividades Complementares deverão estar inseridas durante todo o desenvolvimento 
do curso de Graduação em Educação Física - Bacharelado e a URI criará mecanismos de 
aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo aluno, através de estudos e práticas 
independentes, presenciais e/ou à distância.  

 No Projeto Pedagógico do Curso está previsto que o aluno, deverá cumprir uma carga 

horária adicional em atividades complementares de graduação, sendo elas:  

- participação em eventos científicos;  

- participação em Monitorias e Estágios não obrigatórios;  

- participação em Programas de Iniciação Científica, projetos de pesquisa e publicação de 

artigos;  

- participação em Programas de Extensão com ênfase em programas comunitários e 

arbitragem;  

- participação em curso de extensão, atualização e aperfeiçoamento.  

  Cabe à Coordenação do Curso estabelecer mecanismos de acompanhamento para 

o cumprimento destas atividades.  

2. OBJETIVOS  

1. Complementar o currículo pedagógico vigente.  

2. Ampliar o nível do conhecimento bem como de sua prática para além da sala de aula.  

3. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais.  

4. Valorizar a tomada de iniciativa dos alunos.  

3. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

  As 200 horas de Atividades Complementares a serem realizadas, serão distribuídas 

da seguinte forma:  

1. Atividades extra curriculares, realizadas na URI;  

2. Atividades extra curriculares, realizadas em outras Instituições ou Órgãos;  

3. Participação de forma ativa ou passiva, ou seja, na condição de participante ou 

palestrante, instrutor, apresentador, coordenador.  

  Categorias de Atividades Complementares:  



  

 

  
  

- Iniciação Científica;  
- Monitoria;  

- Estágios não obrigatórios;  

- Projeto de Extensão;  

- Arbitragem;  

- Eventos Científicos;  

- Publicação de Artigo Científico;  

- Publicação de Artigo em Jornais;  

- Cursos de Aperfeiçoamento, extensão e atualização.  

4. RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 Somente serão reconhecidas as Atividades Complementares que forem aprovadas e 

registradas pela Coordenação do Curso. Não serão consideradas as atividades realizadas 

antes do ingresso no Cursos respectivo.  

5. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 Caberá ao Coordenador do Curso em conjunto com a Comissão Verificadora, analisar e 

validar o aproveitamento das Atividades Complementares, estabelecendo critérios e 

instrumentos de avaliação, tendo como referência as modalidades de participação, carga 

horária e créditos previstos, conforme apresentação de documento hábil (certificados, 

diplomas, forma de relatórios, etc...).  

 Concluída a apreciação dos Documentos apresentados, o resultado, em horas, será 

encaminhado à Secretaria Geral para registro, encerrando os trabalhos com ata 

circunstanciada de todas as avaliações procedidas.  

6. REGISTRO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral, mediante processo 

individualizado, promovido no período da formatura para integralizar a totalidade da carga 

horária.  Constará, no Histórico Escolar, o registro das Atividades Complementares, em 

carga horária, (total), especificando as atividades realizadas.  



  

 

  
  

7. NORMAS E CRITÉRIOS PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES/ ESTUDOS 
INDEPENDENTES (200 HORAS)  

 Quanto à pontuação as Atividades Complementares/Estudos Independentes poderão estar 

assim organizados:  

1. 01 crédito equivale a 10 horas. 03 Créditos equivalem a 30 horas.  

2. Os créditos serão computados mediante entrega de cópia dos certificados 

e/ou atestados das atividades realizadas pelo aluno.  

3. Os certificados serão validados por uma comissão designada pela 

Coordenação do Curso, a qual avaliará a afinidade da atividade realizada com a área de 

atuação e formação pedagógica do aluno em relação ao curso em que está matriculado.  

 As Atividades Complementares/Estudos Independentes estão classificados da seguinte 

forma:  

a) Participação em Eventos Científicos  

- Participação como ouvinte: os créditos serão atribuídos conforme a carga horária 

que consta no certificado.  

- Participação como organizador do evento: os créditos serão atribuídos conforme a 

carga horária que consta no certificado acrescido de 1 crédito.  

- Participação como autor de trabalho em evento científico de nível estadual e 

nacional: serão acrescidas 5 horas além da carga horária que consta no certificado.  - 

Participação como autor de trabalho em evento científico de nível internacional: será 

acrescido 1 crédito, além da carga horária que consta no certificado.  b) Participação em 

Monitoria:   

Ação voluntária: Participação em conselhos; Atividades em Instituições.  

        Semanal – duração 6 meses – 8 créditos  

        Quinzenal – duração 6 meses – 6 créditos  

        Mensal – duração 6 meses – 4 créditos  

         Isoladas - 6 meses – 2 créditos  



  

 

  
  

Estágios: Atividade de estágio não obrigatório - Serão atribuídos créditos conforme a carga-

horária que consta no certificado. c) Programas de Iniciação Científica:  

 - PIBIC-CNPq    Projetos  

          BIC FAPERGS         Validade 12 Meses  

          PIIC-URI  

          PROBIC-URI  10 créditos  

Publicação de Artigo Científico:   

Periódicos com ISSN/ Partes de livro com ISBN              7 créditos  

    Artigos científicos (revista não indexada)      4 créditos  

    Artigos em jornais                  1 crédito  

    

d) Programas de extensão  aprovados                        

Pontuação conforme a carga horária apresentada no certificado, transformada em créditos.  

Arbitragem       

Pontuação conforme a carga horária apresentada no certificado, transformada em créditos  

e) Cursos de extensão, atualização e aperfeiçoamento: Pontuação conforme a carga-

horária apresentada no certificado, transformada em créditos. Também podem ser 

consideradas disciplinas cursadas em outros cursos (graduação ou pós-graduação) que 

não façam parte da grade curricular do curso em que o aluno está regularmente 

matriculado, podendo ser aproveitado apenas 1 (uma) por ano.              4 créditos 

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO  

  
Ficha de Acompanhamento  
Nome do Aluno:________________________________________________  
Ano/Semestre:________________________________________________  
  

  Data  Modalidade  N° de 

Horas  

Nº de  
Créditos  

Total 
em  
Horas  

Professor  Rubrica  

Eventos  
Científicos  

              

            

            



  

 

  
  

            

Monitorias 

e Estágios  

              

            

            

            

Programas de  
Iniciação  
Científica,  
Pesquisa e  
Publicação de  
Artigos  

              

            

            

Programas de  
Extensão,  
  
Programa 
Comunitário e  
Arbitragem  

              

            

            

            

            

            

            

            

  

Cursos de  
Extensão,  
  
Atualização e  
Aperfeiçoament 
o  

              

            

            

            

            

            

            

            

Total Geral            

  
NORMAS E CRITÉRIOS PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESTUDOS 

INDEPENDENTES  
  
1 crédito = 10 horas  
Comprovação através dos Certificados e atestados. Validação dos certificados Comissão 
do Curso (área afim).  
  
Modalidade  Nível  Nº de  Nº de horas  Validade  

créditos  



  

 

  
  

a. Participação  Local       em eventos  Estadual científico 
 Nacional   

Internacional  
Brasil 
Internacional fora 
do Brasil  

a. Participação  Local      12 Meses  
com  Estadual    
apresentação  Nacional   12 Meses de trabalho  Internacional  

Brasil 
Internacional fora 
do Brasil  

a. Participação  Local      12 Meses  
como  Estadual    
organização   Nacional   12 Meses  

Internacional  
Brasil 
Internacional fora 
do Brasil  

b)Monitoria:    8 créditos    12 Meses  
Ação voluntária  6 créditos  
  4 créditos  

2 créditos  
b)Estágios:        12 Meses  
Atividade de 
estágio não 
obrigatória  
c) Programas  PIBIC-CNPq     10 créditos    Projetos  
de iniciação  BIC    Validade 12  
científica  FAPERGS          Meses  
  PIIC-URI             
  PROBIC-URI    
    7 créditos  

  



  

 

  
  

  
  

Publicação de  Periódicos  
Artigo  com ISSN  
Científico:         Partes de livro  

  
4 créditos  
  
  
1 créditos  

  

  
    
    
  
Artigos em  
jornais           
  

com ISBN  
  
Revista não 

indexada    

d) participação 
em programas  
de extensão  
  
Arbitragem  
  

       

e) Cursos de 

extensão, 

atualização e 

aperfeiçoament 

o:  

 4 créditos      


