
 
TABELA DE PONTUAÇÃO ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

Atividade  Horas (unitário) 

Cursos de língua estrangeira, comprovados por certificado de instituição 
reconhecida contendo, CNPJ, nota de aprovação, período de realização e 
carga horária cursada 

20 horas por semestre 

Disciplinas de outros cursos do UniBrasil 
Carga horária total da 

disciplina 

Disciplinas de outras IES 
Carga horária total da 

disciplina 

Atividade de monitoria – monitor 40 horas por semestre 

Atividade de monitoria – representação de turma 4 horas por semestre 

A iniciação científica ou a participação em grupos de pesquisa no Centro 
Universitário Autônomo do Brasil ou de outras IES 

40 horas por projeto 

A publicação realizada em revistas científicas (QUALIS A/B)  40 horas por publicação 

A publicação realizada em meios de comunicação - blog do curso e outros 5 horas por publicação 

A publicação realizada em eventos (Congressos, Seminários, Encontros) 10 horas por publicação 

As palestras, conferências, aulas-magnas, mesas-redondas, debates 
realizados no UniBrasil ou fora dele, desde que promovidos ou organizados 
por universidades, organizações profissionais ou de pesquisa reconhecidas 
(CNPq/CAPES/CREA/outros); 

Carga horária do evento 

Participação em Congressos, Encontros, Jornadas realizados no UniBrasil ou 
fora dele, desde que promovidos ou organizados por universidades, 
organizações profissionais ou de pesquisa reconhecidas 
(CNPq/CAPES/CREA/outros) 

Carga horária do evento 

As visitas técnicas organizadas no curso de engenharia civil do UniBrasil. Carga horária da visita 

Cursos técnicos realizados no UniBrasil ou fora dele, desde que promovidos 
ou organizados por universidades, organizações profissionais ou de pesquisa 
reconhecidas (CNPq/CAPES/CREA/outros) 

Carga horária do curso 

Os projetos de responsabilidade social e as ações de extensão junto à 
comunidade 

Carga horária da 
atividade 

O estágio não obrigatório remunerado (ENOR) 80 horas por período 

O trabalho remunerado na área de atuação do curso 80 horas por período 

 

 

 

 

 

 



TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO 
 

Modalidade Valor Máximo de Horas 

Atividades Complementares de Ensino livre 

Curso de língua estrangeira Até 80 

Disciplinas de outros cursos do UniBrasil Até 80 

Disciplinas de outras IES Até 80 

Atividade de monitoria – monitor (4 horas por período) Até 80 

Atividade de monitoria – representação de turma (4 horas por período) Até 80 

 
TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE PESQUISA 

Modalidade Valor Máximo de Horas 

Atividades Complementares de Pesquisa livre 

Iniciação Científica Até 80 

Publicação  Até 80 

 

TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE EXTENSÃO 

Modalidade Valor Máximo de Horas 

Atividades Complementares de Extensão livre 

Palestras, Conferências, Debates Até 180 

Visitas Técnicas Até 100 

Congressos, Seminários, Simpósios e Encontros Até 180 

Curso Técnico Até 180 

Projetos Sociais Até 100 

Estágio Não Obrigatório Até 80 

Trabalho Remunerado Até 80 

 


