
  

PORTARIA REITORIA N.º 115/2021 
_______________________________________ 

APROVA TABELA DE VALORIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE   CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIA DO MARANHÃO – UniFacema. 

 

O Reitor do Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do 

Maranhão – UniFacema, no uso de suas atribuições regimentais, 

baixa a seguinte: 

PORTARIA 
 

Art. 1o – Aprova Nova Tabela de Valoração de Atividades Complementares, conforme 

ANEXO I. 

Art. 2o – A Validação das Atividades Complementares realizadas na IES será automática, 

feita pela Coordenação do Curso. 

Parágrafo Único: A Coordenação fará validação, mediante relatório expedido pela 

Secretaria Acadêmica. 

Art. 3o – Mediante a validação feita pela IES automática só serão emitidos certificados de 

eventos realizados no UniFacema, mediante requerimento, sem taxa, no Protocolo, com entrega 

em de 4 dias úteis. 

Art. 4o – A Validação de Atividades Complementares mediante comprovação de atividades 

realizadas noutra IES ou Instituição acontecerá da forma já desenvolvida no UniFacema, conforme 

protocolo, em formulário próprio, obedecendo período do Calendário Acadêmico. 

Art. 5o – Esta portaria entrará em vigor na presente data da sua publicação, revogadas 

todas as disposições em contrário. 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Caxias - MA, 02 de dezembro de 2021. 

 

 

 



  

 

TABELA DE VALIDAÇÃO DE HORAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

GRUPO  ATIVIDADES COMPLEMENTARES  N° DE HORAS VÁLIDAS COMO 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES  

VALORAÇÃO 

MÁXIMA NO 

CURSO 

Grupo 

1 

1. Disciplinas cursadas no UniFacema 

presencial ou EaD, além daquelas 

consideradas como curriculares 

obrigatórias. 

Equivalente à 80% carga horária 

da disciplina 

50% da carga-

horária de 

atividades 

complementares 

do curso 

 

2.  Disciplinas pertencentes a outras 

instituições de Ensino Superior não 

contabilizadas como “aproveitamento 

de estudos.”, além daquelas 

consideradas como curriculares 

obrigatórias, presencial ou EaD. 

1 hora de atividade complementar 

para cada    4 horas cursadas 

3. Participação em cursos livres 

presencial ou EaD, afins com a 

formação do curso, organizados pelo 

UniFacema. 

Equivalente à carga horária do 

curso 

4. Participação em cursos de extensão 

e/ou livres presencial ou EaD, afins 

com a formação do curso, organizados 

por IES externas e com duração 

mínima de 20h.  

4 horas/curso 

5. Cursos de idiomas, informática, 

aprimoramento da expressão oral e 

escrita da língua portuguesa 

ministrados por entidades credenciadas 

e reconhecidas legalmente, presencial 

ou EaD.  

Equivalente à carga horária dos 

módulos efetivamente concluídos/ 

UniFacema 

Outra IES 50% c/h 

 

Grupo 

2 

1. Publicação de artigos em periódicos 

impressos ou virtuais com corpo 

editorial. 

100h/livro publicado na área ou 

áreas afins. 
 

 

 50% da carga-

horária de 

atividades 

complementares 

do curso 

60h/artigo publicados em 

periódicos incluídos no 

Qualis/CAPES  

40h/artigo publicado em anais de 

congressos realizados pelo 

UniFacema. 



  

 

 

20h/artigo publicado em anais de 

congressos realizados por 

outras Instituições. 

 

30h/artigo publicado em eventos 

de iniciação científica realizados 

pelo UniFacema. 

30h/artigo publicado em eventos 

de iniciação científica realizados 

por outras Instituições. 

2. Publicação de resumos impressos ou 

virtuais. 

10h/resumo publicado em anais 

de eventos realizados pelo 

UniFacema. 

5h/resumo publicado em anais de 

eventos realizados por outras 

instituições. 

3. Participação como colaborador em 

projetos de pesquisa de docente do 

Centro Universitário de Ciências e 

Tecnologia do Maranhão – UniFacema, 

mediante aprovação do órgão interno 

competente, ou projetos de iniciação 

científica à pesquisa orientados por 

pesquisador da área do conhecimento 

do curso, com duração mínima de dois 

semestres, atestada por meio de 

certidão ou declaração do 

desempenho, relatório de 

aproveitamento do acadêmico e carga 

horária efetiva do aluno. 

50h/semestre 

4. Participação com apresentação Oral 

em eventos Científicos, Presencial ou 

Virtual. 

20h/apresentação oral em evento 

realizado pelo UniFacema. 

 10h apresentação oral em evento 

realizado por outras 

Instituições. 

5. Participação com apresentação em 

Banner em eventos Científicos, 

Presencial ou Virtual. 

10h/apresentação em eventos 

realizados pelo UniFacema. 

 



  

 

 

5h/apresentação em eventos 

realizados por outras 

Instituições. 

 

6. Participação como palestrante em 

Palestras promovidas pelo UniFacema 

Presencial ou Virtual. 

Equivalente ao número de 

horas da palestra. 

7. Participação como ouvinte em 

seminários, fóruns, conferências, ciclo de 

palestras, congressos, simpósios, rodas de 

conversas, workshops, jornadas e encontros 

de natureza científica, cultural ou 

pedagógica, no UniFacema Presencial ou 

Virtual, comprovados. 

6h/evento 

8.Participação como ouvinte em seminários, 

fóruns, conferências, ciclo de palestras, 

congressos, simpósios, rodas de conversas, 

workshops, jornadas e encontros de 

natureza científica, cultural ou pedagógica, 

fora do UniFacema Presencial ou Virtual. 

 3h evento 

9.Participação como ouvinte em defesa de 

monografias, dissertações de mestrado e/ou 

tese de doutorado, Presencial ou Virtual. 

3h/defesa (máximo 4) 

10. Publicação de matérias em veículos de 

comunicação especializados em área afim 

do curso Impresso ou On-line.  

5h/publicação 

Grupo 

3 

1. Participação em programas de estágio 

(inclusive voluntário), com exceção do 

estágio curricular obrigatório, tendo o aluno 

estagiado por no mínimo 03 meses a partir 

do 3º período do curso, comprovado por 

relatório validado pela instituição onde o 

estágio foi realizado e pelo coordenador do 

curso. 

50h/semestre 

50% da carga-

horária de 

atividades 

complementares 

do curso 2. Participação efetiva em Grupos de 

Estudos oficiais do UniFacema. 
25h/projeto/semestre 

3. Participação efetiva em  projetos de 

pesquisa, extensão e Responsabilidade 

Social oficiais do UniFacema. 

 25h/projeto/semestre 



  

4. Participação como membro efetivo na 

Empresa Júnior. 
25h/semestre 

5. Exercício de cargo de representação 

estudantil nas turmas e nas demais 

instâncias do Centro Universitário de 

Ciências e Tecnologia do Maranhão – 

UniFacema. 

10h/semestre 

6. Exercício de cargo de representação 

estudantil em entidade nacional. 
5h/semestre 

7. Exercício de cargo de representação 

pública ocupado por eleições e com 

mandato. 

6h/semestre 

8. Exercício de atividade profissional em 

áreas afins de sua formação acadêmica 

(CTPS) 

20h/semestre 

9. Participação em visita técnica orientada 

por professor do UniFacema  (fora das 

disciplinas) 

4h/visita, limitadas a 20 horas 

10. Participação como consultor em 

serviços prestados mediante projeto e 

relatório de consultoria validado por um 

docente do Centro Universitário de Ciências 

e Tecnologia do Maranhão – UniFacema, 

integrante do corpo docente do curso. 

10h/semestre 

Grupo 

4 

1. Projetos Institucionais de Extensão e/ou 
livres Presencial ou Virtual. 

50h/semestre 

50% da carga-

horária de 

atividades 

complementares 

do curso 

2. Participação efetiva em trabalho 

voluntário, campanhas, vacinações, 

atividades comunitárias, projetos de 

extensão e/ou livres de interesse social. 

10h/trabalho 

3. Participação nas pesquisas de Avaliação 

Institucional da CPA 
3h/semestre 

4. Participação efetiva em eventos de arte e 

cultura, visitas à museus e demais 

atividades culturais 

Filme/Cinema. 

 

Até 4 h/evento (10 máximo) 



  

5. Participação em competições esportivas 

internas ou externas, representando a 

instituição. 

Até 4h/evento 

Grupo 

5 

1. Monitoria Presencial ou On-line em 

Disciplinas do Curso. 
50h/semestre 

50% da carga-

horária de 

atividades 

complementares 

do curso 

2. Monitoria em cursos de extensão e/ou 

livres Presencial ou On-line, promovidos 

pelo Centro Universitário de Ciências e 

Tecnologia do Maranhão – UniFacema e 

abertos à comunidade em geral, mediante 

relatório validado pelo professor ou setor 

responsável 

5h/trabalho 

3. Ministração de palestras, oficinas, e 

minicursos em eventos culturais, técnicos 

ou científicos, acompanhado de certificado 

ou declaração, Presencial ou On-line. 

5h/evento 

 

 

 


