
Tabela de Validação de Atividades Complementares – Curso de Bacharelado em Educação Física 
Categoria Carga Horária Máxima 

Categoria 
Item Carga Horária Máxima 

Item 
Observações 

Ensino           100h Estágio não obrigatório conforme orientação institucional 60 Contrato e certificado ou atestado com o número de horas e a descrição das atividades desenvolvidas. 

Programa de educação tutorial ou monitoria em disciplinas do curso ou áreas afins 60 Atestado emitido pela Pró-Reitoria de Graduação ou docente responsável pelo Grupo PET ou projeto 
de monitoria. 

Disciplinas cursadas na área de conhecimento ou áreas afins1 em outros cursos ou 
Instituições de Educação Superior, durante o período acadêmico. 

60 Válido apenas para disciplinas não aproveitadas em processo de aproveitamento de disciplina. Entrega 
do plano de ensino da disciplina com carga horária e aprovação no histórico escolar 

Curso de Língua Estrangeira 60 Serão aceitos se realizados em escolas regularizadas e habilitadas para oferecer estes cursos. 

Certificação de Língua Estrangeira 60 Só são validadas as certificações de língua estrangeira reconhecidas internacionalmente. 

Curso, palestra, oficina, workshop na área ou em área afim 60 Apresentar certificado com o número de horas, o local e o período de realização do evento, instituição 
promotora. 

Palestra ou outras atividades similares à docência 60 Confere-se 15 horas por palestra, comprovado através de certificado emitido pela instituição promotora, 
contendo título da atividade, data e duração. 

Pesquisa              100h Projeto de Pesquisa/Iniciação científica 60 Certificado emitido pela Pró-Reitoria de Pesquisa ou docente responsável pelo projeto. 

Participação em Atividades Científicas como Jornadas, Encontros, Seminários, 
Semanas Acadêmicas, Fóruns, Conferências, Congressos, entre outras. 

60 A carga horária computada é proporcional à atividade, limitando-se a 15 h para cada evento por período 
letivo. Certificado com o número de horas, o local e o período de realização do evento, instituição 
promotora. 

Publicação em eventos científicos 60 Confere-se 15 horas por título publicado. Certificado emitido pela instituição promotora do evento com 
título da publicação e nome do(s) autor(es). 

Apresentação em eventos científicos 60 Confere-se 15 horas por trabalho apresentado. Certificado emitido pela instituição promotora, contendo 
título do trabalho e nome dos autores. 

Publicação de livros, capítulos de livro ou periódicos 60 Confere-se 30 horas por título publicado. Entrega do texto impresso juntamente com sumário do 
periódico e ficha catalográfica. 

Participação como membro de comissão organizadora de eventos científicos 60 A carga horária computada é de 15 h para cada evento por período letivo. Certificado com o número de 
horas, o local e o período de realização do evento. 

Grupo de estudo 60 Certificado emitido pelo docente responsável pelo grupo com o número de horas e período de 
participação limitandos-se a 15 h por período letivo. 

Extenso 100h Organização de evento de extensão da UFJF 20 Certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão ou docente responsável pelo evento, com o número 
de horas, o local e o período de realização do evento 

Projetos ou programas de Extensão da UFJF 60 Certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão ou docente responsável pelo projeto ou programa, 
com o número de horas e período da atividade 

Empresa Júnior 60 Certificado emitido pelo docente responsável pelo projeto, com número de horas e o período de 
participação. 

Treinamento profissional ou administrativo 60 Certificado emitido pelo docente responsável pelo projeto, com número de horas e o período de 
participação. 

Ação Social 30 Certificado emitido pela instituição promotora, com o número de horas e o período de participação. 

Representação estudantil 30 Serão computadas 15 horas por período letivo em representação. Verifique certificação no Regulamento 
de Atividades Complementares do Curso. 

Atuação em eventos artísticos 30 Serão computadas 10 horas por período letivo em representação. Certificado emitido pela instituição 
promotora, com período de realização do evento. 

Atuação em eventos esportivos 30 Serão computadas 10 horas por período letivo em representação. Certificado emitido pela instituição 
promotora, com período de realização do evento. 

1Considera-se áreas afins da Educação Física: Educação, Recreação, Lazer, Treinamento Esportivo, Reabilitação, Políticas Públicas, Gestão Social, Esportes, Danças, Ginásticas, Capoeira, Saúde. 


