
 
 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES- CURSO DE PEDAGOGIA 
 

 As atividades complementares estão previstas no Núcleo de Estudos 

Integradores das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia, 

Resolução CNE/CP nº 01/2006 e por consequência no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC). De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Pedagogia, Resolução CNE/CP nº 01/2006, são exigidas, no mínimo, 100 horas 

de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de 

interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e da 

monitoria. 

Envolvendo planejamento e o desenvolvimento progressivo do trabalho 

de curso, atividades de monitoria, de iniciação científica e de extensão, 

diretamente orientadas por membro do corpo docente da instituição de 

educação superior, decorrentes ou articuladas às disciplinas, áreas de 

conhecimentos, seminários, eventos científico-culturais, estudos curriculares, 

de modo a propiciar vivências em algumas modalidades e experiências entre 

outras, e opcionalmente, a educação de pessoas com necessidades especiais, 

a educação do campo, a educação indígena, a educação em remanescentes 

de quilombos, em organizações não-governamentais, escolares e não-

escolares públicas e privadas. 

Cabe à coordenação do curso deferir todas as horas complementares 

anualmente desenvolvidas pelos alunos do curso. Os discentes devem 

protocolar os certificados e/ou declarações, com cópia de documentação para 

análise, em caso de dúvida sobre a validade de alguma certificação e/ou 

declaração o caso será levado ao Núcleo Docente Estruturante do curso. 

 As certificações e/ou declarações deverão ser protocoladas junto à 

central do aluno constando: cópia do certificado e ficha individual preenchida 

para cada evento (formulário de eventos). 

 



 

Pode-se descrever algumas atividades complementares do curso, 

realizadas desde 2006, a saber: 

- Projeto Escola Cidadã de Pesquisa e Práticas Pedagógicas: 

- Projeto Visitas Orientadas; 

- Seminários, palestras com temáticas específicas do curso e/ou oferecido pela 

Instituição que coadunem com a grade curricular; 

- Semana acadêmica do curso; 

- Simpósio de Iniciação Científica, EVINCI; 

- Parceria com diversas Instituições Educativas, nas quais são desenvolvidos 

programas de formação que contam como horas para atividades complementar 

se apresentada declaração com descrição e carga horária das atividades, 

devidamente assinada pelo responsável da instituição. 

- Cursos a Distância em Instituições Credenciadas pelo MEC 

 

CONTABILIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

ATIVIDADES Carga horária máxima a ser aceita 

Semanas acadêmicas e Programas de 

Extensão do Unibrasil 
100 

Monitoria 50 

Iniciação Científica 50 

Trabalhos voluntários na área educacional 

em diversas instituições (públicas, sociais, 

ONGs) 

30 

Atividades de formação continuada 

ofertadas pelo estágio remunerado 
30 

Seminários nacionais e internacionais 50 

Conferências nacionais e internacionais 50 

Encontros de estudantes ou de 
profissionais da área do curso  

30 

Publicação e Apresentação de Artigos 30 



Científicos 

Cursos a Distância em Instituições 
Credenciadas pelo MEC 

10 

 


