
 

 

TABELA DE HORAS COMPLEMENTARES 

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 

 

ATIVIDADE ESPECIFICAÇÃO CARGA HORÁRIA 

 

 

 

 

 

Atividades 

Complementares de 

Extensão 

(na área) 

 

Visitas técnicas promovidas pela Instituição 

(específicas da área do Bacharel). Visitas técnicas 

(outros) cursos de extensão, específica do curso. 

Participação em eventos na área correlata ao curso, 

porém com temas que possibilitem um acréscimo 

de conhecimento específica do curso. Eventos 

acadêmicos, culturais e esportivos promovidos pela 

Instituição ou fora dela. 

Participação em esportivos, eventos culturais e 

artísticos. 

Participação em projetos, programas e atividades. 

Participação em eventos em área conhecimento 

e/ou prática na área. Organização e/ou trabalho em 

eventos 

Deve-se considerar que serão consideradas 

somente as atividades relacionadas diretamente a 

área de prática profissional da área de bacharelado. 

 

 

 

 

Máximo 100 horas 

com variação das 

atividades 

 

 

 

 

 

 

Cursos na área 

Grupos de estudo; 

Participação em projetos, programas de iniciação 

científica. 

Participação em programa de monitoria. 

Projetos de iniciação científica orientado. 

Projeto de Monitoria; 

Representantes de turma do curso da Instituição. 

Publicação de trabalhos, resumos e artigos em 

congresso científico. 

 

 

 

 

 

Máximo 50 horas com 

variação de cursos. 



 

 

Publicação em revistas, jornais e demais  meios 

impressos de comunicação. Disciplinas cursadas  

na Instituição ou fora dela na área específica de 

bacharelado. 

 

 

Atividades 

Complementares de 

Extensão 

(fora da  área) 

Participação em eventos na área correlata ao 

curso(licenciatura), porém com temas que 

possibilitem um acréscimo de conhecimento 

específica do curso. Eventos acadêmicos, culturais 

e esportivos promovidos pela Instituição ou fora 

dela. 

Participação em esportivos, eventos culturais e 

artísticos. 

Participação em projetos, programas e atividades. 

Participação em eventos em área conhecimento 

e/ou prática na área. Organização e/ou trabalho em 

eventos 

Deve-se considerar que serão consideradas 

somente as atividades relacionadas diretamente a 

área de prática profissional da área do licenciado. 

Máximo 50 horas com 

variação das 

atividades 

Cursos fora da área Grupos de estudo; 

Participação em projetos, programas de iniciação 

científica. 

Participação em programa de monitoria. 

Projetos de iniciação científica orientado. 

Projeto de Monitoria; 

Representantes de turma do curso da Instituição. 

Máximo 25  horas 

com variação de 

cursos. 



 

 

Publicação de trabalhos, resumos e artigos em 

congresso científico. 

Publicação em revistas, jornais e demais  meios 

impressos de comunicação. Disciplinas cursadas  

na Instituição ou fora dela na área específica de 

licenciatura. 

 

 

QUEM CURSA BACHARELADO: NA ÁREA SIGNIFICA ATIVIDADES EM 

CLUBES, ACADEMIAS, EMPRESAS, TREINAMENTO, LABORAL, LAZER 

ENTRE OUTROS; 

QUEM CURSA LICENCIATURA: NA ÁREA SIGNIFICA ATIVIDADES EM 

ESCOLA. 

 

Atividades e cursos fora da área significam:  

**para o BACHAREL na área da Licenciatura  

**para LICENCIATURA na área Bacharelado 

 


