13.1 Atividades Complementares

TABELA I
Ficha da relação da equivalência de cada atividade acadêmico-científico-cultural com a documentação exigida e a carga horária máxima permitida.
ATIVIDADE
ACADÊMICO-CIENTÍFICOCULTURAL
Participação em projetos de pesquisa realizados no
âmbito do curso de Letras.
Participação em projetos de pesquisa realizados fora do
âmbito do curso de Letras.
Participação como ouvinte em seminários, encontros,
palestras e conferências relacionadas ao curso de Letras
ou áreas afins.
Participação em grupo de estudo relacionado à área de
Letras ou áreas afins.
Colaboração em pesquisa relacionada ao curso de Letras
ou áreas afins.
Publicação em revistas, periódicos, obra coletiva, livro e
outros.
Apresentação de trabalho em congressos, seminários,
simpósios, conferências, oficinas e similares.
Coordenação/Organização de eventos acadêmicos,
científicos ou culturais realizados no âmbito do curso de
Letras ou áreas afins.
Participação como conferencista, mediador ou debatedor
em eventos acadêmicos.
Assistência à defesa de tese de doutorado, dissertação de

DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
Apresentação do contrato ou termo de
responsabilidade do bolsista e relatório
de atividades de pesquisa.
Apresentação do contrato ou termo de
responsabilidade do bolsista e do
relatório de atividades de pesquisa.
Declaração
ou
certificado
de
participação indicando o quantitativo de
horas do evento.
Declaração do responsável pelo grupo
contendo a carga horária de participação.
Declaração do coordenador da pesquisa
informando as horas dedicadas à mesma.
Cópia da publicação.

LIMITE DE CARGA HORÁRIA
60h
40h
40h
30h
20h
10h por publicação.
(Não excedendo a 60h)

Cópia do trabalho e declaração ou
certificado do evento.
Declaração do Instituto ou responsável
pelo evento.

10h por trabalho.

Declaração
ou
certificado
participação no evento.
Relatório sobre o evento.

5h por evento.

de

(Não excedendo a 60h)

10h por evento.
(Não excedendo a 40h)

(Não excedendo a 30h)

2h por evento.
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mestrado, monografia relacionadas ao curso de Letras ou
áreas afins.
Experiência profissional relacionada à área de Letras,
excetuando-se atividade docente em escolas de educação
básica1.
Disciplinas extracurriculares relacionadas ao curso de
Letras ou áreas afins.
Monitoria/Tutoria em disciplinas relacionadas ao curso
de Letras.
Estágio extracurricular.

Participação em cursos ou minicursos tais como de
línguas estrangeiras, redação oficial, oratória e outros
relacionados ao curso de Letras ou áreas afins.
Desenvolvimento de material didático relacionado ao
curso de Letras.
Visitas técnicas monitoradas relacionadas ao curso de
Letras ou áreas afins.
Participação em projetos de extensão.

1

(Não excedendo a 20h)

Cópia do contrato de trabalho ou
declaração da instituição contratante
informando o período de trabalho.
Apresentação do histórico escolar oficial
ou declaração da instituição atestando a
aprovação. Anexar o programa da
disciplina.
Declaração atestando a condição do
monitor durante o semestre e relatório de
atividades assinados pelo professor da
disciplina.
Declaração da instituição ou do
professor responsável atestando a
condição do estagiário e relatório das
atividades desenvolvidas.
Declaração ou certificado do curso, em
que conste a carga horária cumprida pelo
aluno.
Cópia do material e declaração do
docente responsável atestando sua
realização.
Relatório sobre o teor da visita e
declaração da instituição visitada ou do
responsável.
Declaração do responsável pelo projeto e
relatório das atividades desenvolvidas.

60h
60h

60h

40h

40h
10h por material
(Não excedendo a 40h)

4h por visita
(Não excedendo a 40h)

60h

De acordo com a Resolução CNE/CP2/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, as horas de trabalho como docente da
educação básica podem ser consideradas para redução da carga horária de estágio, razão pela qual se excluem do cômputo das horas de Atividades
Complementares de que trata este regulamento.
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Realização de cursos de extensão/oficinas/especialização
e outros.
Participação em intercâmbio.
Participação como voluntário em atividades de caráter
humanitário e social.
Participação em comissões, agremiações, representação
discente ou similares no âmbito do IFSUDESTEMG.
Participação em concursos relacionados ao curso de
Letras ou áreas afins.
Premiação em eventos relacionados ao curso de Letras
ou áreas afins.
Participação em comissão organizadora de eventos ou
projetos culturais (lazer, recreação, teatro, campanhas
educativas, esportes e outros).
Participação em apresentações musicais, teatros,
cinemas, eventos esportivos e outros.

Declaração
ou
certificado
de
participação.
Declaração da instituição onde foi
realizado o intercâmbio mencionando o
período e atividades desenvolvidas.
Declaração pela instituição beneficiada
contendo o período e horas trabalhadas.
Declaração
comprobatória
de
participação.
Declaração ou certificado da instituição
ou sociedade promotora.
Declaração ou certificado da instituição
ou sociedade promotora.
Declaração do coordenador do evento ou
projeto.

60h

Ingresso e relatório sobre a atividade
assistida.

2h por evento

60h
40h
10h por semestre
(Não excedendo a 40h)

5h por participação.
(Não excedendo a 10h)

5h por premiação.
(Não excedendo a 20h)

5h por evento
(Não excedendo a 40h)

(Não excedendo a 20h)

TABELA II
RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (RAC)
ALUNO(A): ______________________________________________________________________________________ MATRÍCULA:
__________________
CURSO: __________________________________________________________ PERÍODO: ______________________ SEMESTRE:
____________________
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ATIVIDADE ACADÊMICOCIENTÍFICO-CULTURAL
Atividades de
Pesquisa e
Aperfeiçoamento
Acadêmicocientífico

Participação em projetos de pesquisa
realizados no âmbito do curso de Letras.

Participação em projetos de pesquisa
realizados fora do âmbito do curso de Letras.

Participação como ouvinte em seminários,
encontros, palestras e conferências
relacionadas ao curso de Letras ou áreas afins.
Participação em grupo de estudo relacionado à
área de Letras ou áreas afins.
Colaboração em pesquisa relacionada ao curso
de Letras ou áreas afins.
Publicação em revistas, periódicos, obra
coletiva, livro e outros.
Apresentação de trabalho em congressos,
seminários, simpósios, conferências, oficinas e

DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
Apresentação do contrato
ou
termo
de
responsabilidade
do
bolsista e relatório de
atividades de pesquisa.
Apresentação do contrato
ou
termo
de
responsabilidade
do
bolsista e do relatório de
atividades de pesquisa.
Declaração ou
certificado de
participação indicando o
quantitativo de horas do
evento.
Declaração do
responsável pelo grupo
contendo a carga horária
de participação.
Declaração
do
coordenador da pesquisa
informando as horas
dedicadas à mesma.
Cópia da publicação.

LIMITE DE CARGA HORÁRIA
60h

40h

40h

30h

20h

10h por publicação.
(Não excedendo a 60h)

Cópia do trabalho e
declaração ou certificado

10h por trabalho.
(Não excedendo a 60h)

CARGA
HORÁRIA
SEMESTRAL

CARGA
HORÁRIA
TOTAL
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similares.
Coordenação/Organização de eventos
acadêmicos, científicos ou culturais realizados
no âmbito do curso de Letras ou áreas afins.
Participação como conferencista, mediador ou
debatedor em eventos acadêmicos.

Atividades de
Ensino e
Aperfeiçoamento
Profissional

Assistência à defesa de tese de doutorado,
dissertação de mestrado, monografia
relacionadas ao curso de Letras ou áreas afins.
Experiência profissional relacionada à área de
Letras, excetuando-se atividade docente em
escolas de educação básica.
Disciplinas extracurriculares relacionadas ao
curso de Letras ou áreas afins.

Monitoria/Tutoria em disciplinas relacionadas
ao curso de Letras.

Estágio extracurricular.

do evento.
Declaração do Instituto
ou responsável pelo
evento.
Declaração ou
certificado de
participação no evento.
Relatório sobre o evento.

10h por evento.
(Não excedendo a 40h)

5h por evento.
(Não excedendo a 30h)

2h por evento.
(Não excedendo a 20h)

Cópia do contrato de
trabalho ou declaração
da instituição contratante
informando o período de
trabalho.
Apresentação do
histórico escolar oficial
ou declaração da
instituição atestando a
aprovação. Anexar o
programa da disciplina.
Declaração atestando a
condição do monitor
durante o semestre e
relatório de atividades
assinados pelo professor
da disciplina.
Declaração da instituição
ou do professor
responsável atestando a
condição do estagiário e
relatório das atividades

60h

60h

60h

40h
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Participação em cursos ou minicursos tais
como de línguas estrangeiras, redação oficial,
oratória e outros relacionados ao curso de
Letras ou áreas afins.
Desenvolvimento de material didático
relacionado ao curso de Letras.
Visitas técnicas monitoradas relacionadas ao
curso de Letras ou áreas afins.
Atividades de
Extensão

Participação em projetos de extensão.

Realização de cursos de
extensão/oficinas/especialização e outros.
Outras Atividades

Participação em intercâmbio.

Participação como voluntário em atividades de
caráter humanitário e social.
Participação em comissões, agremiações,
representação discente ou similares no âmbito

desenvolvidas.
Declaração ou
certificado do curso, em
que conste a carga
horária cumprida pelo
aluno.
Cópia do material e
declaração do docente
responsável atestando
sua realização.
Relatório sobre o teor da
visita e declaração da
instituição visitada ou do
responsável.
Declaração do
responsável pelo projeto
e relatório das atividades
desenvolvidas.
Declaração ou
certificado de
participação.
Declaração da instituição
onde foi realizado o
intercâmbio
mencionando o período e
atividades desenvolvidas.
Declaração pela
instituição beneficiada
contendo o período e
horas trabalhadas.
Declaração
comprobatória de

40h

10h por material
(Não excedendo a 40h)

4h por visita
(Não excedendo a 40h)

60h

60h
60h

40h

10h por semestre
(Não excedendo a 40h)

13.1 Atividades Complementares

do IFSUDESTEMG.
Participação em concursos relacionados ao
curso de Letras ou áreas afins.
Premiação em eventos relacionados ao curso
de Letras ou áreas afins.
Participação em comissão organizadora de
eventos ou projetos culturais (lazer, recreação,
teatro, campanhas educativas, esportes e
outros).
Participação em apresentações musicais,
teatros, cinemas, eventos esportivos e outros.
Carga Horária Total

participação.
Declaração ou
certificado da instituição
ou sociedade promotora.
Declaração ou
certificado da instituição
ou sociedade promotora.
Declaração do
coordenador do evento
ou projeto.
Ingresso e relatório sobre
a atividade assistida.

5h por participação.
(Não excedendo a 10h)

5h por premiação.
(Não excedendo a 20h)

5h por evento
(Não excedendo a 40h)

2h por evento
(Não excedendo a 20h)

200h (Mín. exigido)

______________________________________________, _____/_____/___________
Local
Data

_____________________________________
Aluno

______________________________________________
Coordenador de Atividades Complementares

