
Regulamento e Diretrizes Gerais para Cômputo da Flexibilização Curricular do
Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora Campus
Avançado Governador Valadares (UFJF GV).

CAPÍTULO I - Das Disposições Preliminares

Art.  1º  A flexibilização curricular possibilita à discente ou ao discente integralizar

parte da carga horária do curso por meio de atividades acadêmicas diversificadas e

visa  permitir  a  participação  discente  na  construção  de  seu  próprio  currículo  e

incentivar a produção de formas diversificadas e interdisciplinares do conhecimento. 

§  1º  As  atividades  acadêmicas  computadas  para  fins  de  flexibilização

curricular  não se  confundem com as atividades acadêmicas similares de caráter

obrigatório.

Art. 2º São objetivos da Flexibilização Curricular:

I  -  propiciar  o  desenvolvimento  do  intelecto  do  discente,  favorecendo  sua

participação em diversas atividades que solidifique sua formação profissional;

II  -  promover  a  valorização  de  práticas  exercidas  fora  do  ambiente  escolar,

relevantes para a área de formação do curso, abrangendo a prática de estudos e

atividades independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, especialmente

nas  relações  com  o  mundo  do  trabalho  e  com  as  ações  de  extensão  junto  à

comunidade;

III  -  fortalecer a prática de atividades de pesquisa e de extensão, valorizando as

atividades da Universidade;

IV - complementar a formação social do discente e da discente.

Capítulo II - Do Aproveitamento e do Peso das Atividades

Art. 3º O discente e a discente deverá cumprir um mínimo de 120 (cento e vinte)

horas de Flexibilização Curricular como pré-requisito para a integralização da carga

horária curricular, obedecendo ao disposto no Anexo I.



Art. 4º As atividades previstas para fins de flexibilização curricular e a carga horária

máxima a ser computada para cada uma delas estão discriminadas no Anexo I do

presente instrumento.

Art.  5º A  solicitação  de  cômputo  da  carga  horária  para  efeito  de  flexibilização

curricular  deve  ser  requerida  à  Coordenação  do  Curso,  acompanhada  dos

documentos comprobatórios entregues na secretaria de curso, juntamente com o

Requerimento de Flexibilização, Ficha de Flexibilização e de Contagem de Horas,

disponíveis na página institucional do curso.

§ 1º A análise e conferência dos documentos comprobatórios de cumprimento

da carga horária computada para efeitos de flexibilização curricular será efetuada

por professor do Departamento de Ciências Contábeis designado pela coordenação

de  curso  que  emitirá  parecer,  após  o  parecer,  a  Coordenação  encaminhará  a

documentação ao órgão de assuntos e registros acadêmicos para a devida anotação

da carga horária no histórico escolar (art 73 RAG). 

§  2º  Apenas serão validados para  fins  de  apuração  da  carga horária  em

Flexibilização  Curricular  os  documentos  comprobatórios  emitidos  por  instituição

publicamente reconhecida e que seja passível  de comprovação junto à entidade

emissora do documento.

Capítulo III - Das Disposições Finais

Artigo  6º No  caso  de  alunos  que  venham  transferidos  de  outras  instituições,

prevalecerá o disposto neste regulamento.

Artigo  7º Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Departamento  de  Ciências

Contábeis.

Art. 8º Esta norma entra em vigor a partir da data de sua aprovação no Colegiado do

Curso (art. 54 do RAG).



Anexo I

Atividades para Flexibilização Curricular

GRUPO 1 - ATIVIDADES DE ENSINO

Cód. Tipo Paridade

Carga
horária

máxima a
registrar

Comprovação

1.1

Participação em 
atividade institucional 
de monitoria

3h = 1h 60h

Certificado ou declaração 
que registre a carga horária

1.2

Participação em 
evento científico na 
condição de ouvinte 
(congresso, 
simpósios)

3h = 1h 30h

Certificado ou declaração 
que registre a carga horária

1.3

Participação em 
palestra, workshop, 
etc. na condição de 
ouvinte

3h = 1h 30h

Certificado ou declaração 
que registre a carga horária

1.4
Visitas técnicas

3h = 1h 15h
Certificado ou declaração 
que registre a carga horária

1.5
Participação em 
programa ou grupo de
educação tutorial

3h = 1h 60h
Certificado ou declaração 
que registre a carga horária

1.6
Grupo de estudos 3h = 1h

30h
Certificado ou declaração 
que registre a carga horária

1.7

Cursos  (presenciais
ou  à  distância,  de
curta  ou  longa
duração)

3h = 1h 30h
Certificado  ou  declaração
que registre a carga horária

1.8
Estágio  não
obrigatório 

5h = 1h 30h

Declaração  de  aprovação
da  atividade  de  estágio
emitida  pela  COE-
Comissão  Orientadora  de
Estágios.

1.9 Curso de Informática 5h = 1h 15h
Certificado  ou  declaração
que  registre  a  carga
horária.

1.10 Disciplina Optativa 2h = 1h 60h Histórico Escolar simples

1.11
Outras atividades de 
ensino, passíveis de 
avaliação

5h = 1h
Variável até

60h

Documentação 
comprobatória



GRUPO 2 - ATIVIDADES DE PESQUISA

Cód. Tipo Paridade

Carga
horária

máxima a
registrar

Comprovação

2.1

Participação  em  projetos
de  iniciação  científica
(voluntária  ou  financiada
por agência de fomento)

5h = 1h 60h

Certificado  ou
declaração  que
registre  a  carga
horária.

2.2
Participação  regular  em
grupo  de  pesquisa
(cadastrado no CNPq)

5h = 1h 15h

Certificado  ou
declaração  que
registre  a  carga
horária

2.3
Apresentação de trabalhos
em  eventos  científicos
com publicação em anais

10h por
publicação

60h
Comprovante  de
apresentação  ou
cópia da publicação

2.4

Publicação  de  trabalhos
em  periódicos  científicos,
registrados  no  Qualis
Capes  com  extrato  A1  –
B2

20h por
publicação

60h Cópia da publicação

2.5

Publicação  de  trabalhos
em  periódicos  científicos,
registrados  no  Qualis
Capes com extrato B3 – C.

15h por
publicação

60h Cópia da publicação

2.6
Publicação de capítulo de
livro

10h por
publicação

60h Cópia da publicação

2.7
Outras  atividades  de
pesquisa,  passíveis  de
avaliação

5h = 1h
 Variável até

60h
Documentação
comprobatória

GRUPO 3 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Có
d.

Tipo Paridade

Carga
horária

máxima a
registrar

Comprovação

3.1

Participação em projetos de
extensão  (contemplado  ou
não com bolsa de órgão de
fomento)

60 h/
semestre

ou 5h = 1h
60h

Certificado  ou
declaração  que
registre  a  carga
horária

3.2
Participação em evento de
extensão,  com  publicação
em anais. 

10h por
publicação

60h
Comprovante  de
apresentação  ou
cópia da publicação

3.3
Participação  em  empresas
juniores

60 h/
semestre

ou 5h = 1h
60h

Certificado  ou
declaração  que
registre  a  carga
horária



3.4

Participação em torneio ou
simulador  empresarial
(exemplo:  Desafio
SEBRAE)

10h por
edição

30h

Certificado  ou
declaração  que
registre  a  carga
horária

3.5

Participação  em  eventos
como ministrante de cursos
de  curta  duração  ou
palestras

2h = 1h 15h

Certificado  ou
declaração  que
registre  a  carga
horária

3.6
Participação  em  comissão
organizadora  de  eventos
de caráter acadêmico.

2h = 1h 15h

Certificado  ou
declaração  que
registre  a  carga
horária

3.7
Outras  atividades  de
extensão,  passíveis  de
avaliação

5h = 1h
 Variável até

60h
Documentação
comprobatória

GRUPO 4 - ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS

Cód. Tipo Paridade

Carga
horária

máxima a
registrar

Comprovação

4.1

Participação  em  atividades
como danças, ginásticas, lutas
e  esportes  realizados  sob
orientação  profissional  e
desenvolvidos  em  escolas,
clubes, academias vinculadas a
projetos ou institucionalizadas.

5h = 1h 5h

Certificado  ou
declaração  da
instituição
responsável
(escolas,  clubes,
academias  ou
espaços  culturais),
com  detalhamento
da carga horária.

4.2

Atuação  em  atividades
culturais,  participação  em
recitais,  espetáculos  (teatro,
coral,  dança,  ópera,  circo,
mostras  de  cinema),  festivais,
mostras ou outros formatos de
eventos culturais  (relacionados
ao  folclore,  artesanato,  artes
plásticas,  artes  gráficas,
fotografias e patrimônio).

5h = 1h 5h

Certificado  ou
declaração  da
instituição
responsável.

GRUPO 5- OUTRAS ATIVIDADES

Cód. Tipo Paridade

Carga
horária

máxima a
registrar

Comprovação

5.1
Certificação  em  língua
estrangeira  reconhecida
internacionalmente. 

30h por
certificado

30h
Certificado  ou
declaração que registre
a carga horária.



5.2
Curso  em  língua
estrangeira.

5h=1h 15h
Certificado  ou
declaração que registre
a carga horária.

5.3
Participação  em
atividades  comunitárias
e/ou voluntárias

5h = 1h 15h
Certificado  ou
declaração que registre
a carga horária

5.4 Doação de Sangue
2h por
doação

10h

Comprovante  ou
declaração  da
instituição que registre
a doação.

5.5 Vivência profissional 5h = 1h 60h

Carteira  de  Trabalho
ou  Comprovação  de
Vínculo de Trabalho na
área contábil.

5.6 Treinamento profissional 3h = 1h 60h
Certificado  ou
declaração que registre
a carga horária

5.7 Representação estudantil 1sem =15h 30h
Certificado  ou
declaração que registre
a carga horária.

5.8
Doação  de  Medula
Óssea 

- 20h
Comprovação  da
doação realizada.

5.9
Cadastro para doação de
Medula Óssea 

- 5h
Comprovação  do
cadastro  como
doador(a).

5.10
Outras  atividades
passíveis de avaliação

5h=1h
Variável até

60h
Documentação
comprobatória


