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ANEXO - Equivalência em Hora/Aula de Atividades Acadêmicas 

A Resolução CEPE nº 473 de 12/12/2018 define como hora/aula um período de 50 

(cinquenta) minutos e como 1 (um) crédito, 17 (dezessete) horas/aula. Os estudantes 

para cumprirem todas as exigências para a conclusão do curso deverão realizar outras 

atividades acadêmicas (atividades acadêmicas optativas) de no mínimo 34 horas/aula. 

Para computação da integralização curricular, fica estabelecida a seguinte equivalência 

para essas atividades acadêmicas optativas que não são disciplinas e estágio 

supervisionado/TCC: 

 Iniciação à Pesquisa: cada 12 horas dedicadas a essa atividade corresponderão à 

1 hora/aula; 

 Iniciação à Docência: cada 12 horas dedicadas à monitoria corresponderão a 1 

hora/aula; 

 Iniciação à Extensão: cada 12 horas dedicadas a programa de extensão 

corresponderão a 1 hora/aula; 

 Vivência Profissional complementar: cada 12 horas dedicadas a estágios 

corresponderão a 1 hora/aula, excetuando-se o estágio supervisionado 

obrigatório; 

 Atividade Técnico-Científicas: a apresentação de trabalhos em eventos 

corresponderá a 1 hora/aula e cada 12 horas do evento equivalerão a 1 

hora/aula. Quando não houver declaração de carga horária no certificado do 

evento, será computado o valor de 0,5 hora/aula pela participação; 

 Bolsa-atividade: cada 12 horas dedicadas à bolsa – atividade corresponderão a 1 

hora/aula; 

 Programa de Educação Tutorial (PET): Cada 12 horas dedicadas ao programa de 

educação tutorial corresponderão a 1 hora/aula; 

 Comissões: cada participação em comissão temporária ou permanente, 

designada por portaria, corresponderá a 1 hora/aula; 
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 Participação em Órgãos Colegiados: cada participação efetiva em reunião de 

órgão colegiado corresponderá a 1 hora/aula; 

 Representação estudantil: cada ano de gestão corresponderá a 3 horas/aula, 

cabendo proporcionalidade para mandatos menores de 1 ano; e  

 Modalidades desportivas e culturais, certificadas pela Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura (PROEC): cada 20 horas de treinamento corresponderão a 1 hora/aula. 


