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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

As Atividades Complementares serão cumpridas pelo discente a partir da data de 
ingresso no curso de Pedagogia. Totalizando a quantidade de créditos exigidos, 
cabe ao aluno (a) comparecer à secretaria da coordenação do curso, munido dos 
comprovantes originais, até o penúltimo semestre de sua colação de grau, para ser 
dada entrada, em formulário a ser enviado à PROGRAD, para integralização dos 
créditos no seu histórico escolar. A distribuição da carga horária das Atividades 
Complementares do Curso de Pedagogia fica assim definida: 
 

I- Atividade de Iniciação à Pesquisa e/ou Atividade de Iniciação à Docência e/ou 
Atividade de Extensão – até 04 créditos – 64 horas/aula  

 Atividades a cumprir: Bolsas de Pesquisa, Monitoria ou Extensão.  
 

II- Atividades artísticas, culturais, esportivas – até 02 créditos – 32 horas/aula  

 Atividades a cumprir: Apresentação artística, oficina arte 
educativa, composição musical, artes plásticas, direção de peça, 
filme (Casa Amarela/ UFC); oficina de arte recreativa, modalidades 
esportivas credenciadas em campeonatos locais e nacionais.  

 

III- Participação e/ou organização em eventos na área ou afins – até 02 
créditos – 32 horas/aulas  

 Atividades a cumprir: Participação e/ou organização de Encontros, 
Seminários, Congressos.  

 

IV- Experiências no mundo do trabalho ou correlatas – até 02 créditos – 32 
horas/aulas  

 Atividades a cumprir: Estágios extracurriculares ou docência, 
ministrar minicurso.  

 

V- Produção científica e/ou técnica – até 02 créditos – 32 horas/aulas  

 Atividades a cumprir: produção de artigos, resumos expandidos 
publicados, produção de material didático-pedagógico, consultoria 
pedagógica, produção trabalhos científicos apresentados em 
Seminários, Congressos, Encontros.  

 

VI- Experiência de gestão escolar e/ou núcleo gestor de representações 
estudantis ou correlatas – até 02 créditos – 32 horas  

 Atividades a cumprir: Estágio ou exercício profissional na função 
de gestão como diretor, coordenador em Escola; Participação na 
direção do Centro Acadêmico, PET.  

 



 
VII- Outras atividades acadêmicas – até 02 créditos – 32 horas/aulas  

 Integrante de grupo de estudo coordenado por professor 
pesquisador; participante de cursos livres em área educacional ou 
afins, Participação em oficinas.  

 
 

 

 

OBSERVAÇÕES:  
 
- Carga horária de atividades complementares obrigatórias:  

 Para os alunos do currículo 2007.1 - de 100 h/a.  

 Para os alunos do Currículo 2014.1 - de 176 h/a.  
 
IMPORTANTE:  
 

 O discente precisa lembrar que o cumprimento da carga horária deve 
contemplar atividades variadas, cada uma até o limite regulamentado, 
conforme descrito nos itens acima.  
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