
Norma para Integralização de Atividades Complementares 

Curso de Engenharia Elétrica – Robótica e Automação Industrial 

CAPÍTULO I – Das Disposições Preliminares 

Art. 1 – A presente norma tem como objetivo regulamentar a avaliação das atividades complementares 

desenvolvidas pelos alunos do Curso de Engenharia Elétrica – Robótica e Automação 

Industrial, em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso e o Art. 72 do Regulamento 

Acadêmico de Graduação – RAG de 2014. 

Art. 2 – De acordo com as definições no RAG, as seguintes atividades podem ser contabilizadas como 

atividades complementares: 

a. iniciação à docência; 

b. iniciação cientifica; 

c. extensão; 

d. monitoria; 

e. disciplina; 

f. monografia; 

g. estágio não obrigatório; 

h. estágio obrigatório, em suas horas excedentes, até o limite previsto no PPC; 

i. grupo de estudo; 

j. participação em evento; 

k. apresentação em seminário; 

l. participação em programa ou grupo de educação tutorial; 

m. participação em empresa júnior; 

n. vivência profissional complementar, na área de formação do curso; 

o. treinamento profissional ou administrativo; 

p. atividade cultural; 

q. representação estudantil; 

r. certificação de língua estrangeira; e 

s. demais certificações. 

 

Art. 3 – De acordo com o PPC o aluno deve integralizar pelo menos 60 horas-aula em Atividades 

Complementares. 

 

 



 

CAPÍTULO II – Da Comissão Atividades Complementares  (CAC) 

Art. 4 – De acordo com o PPC a Comissão de Atividades Complementares (CAC) será formada por um 

grupo de docentes do curso responsável por validar as atividades complementares realizadas 

pelos discentes. A CAC será ser composta por três membros indicados pelo Colegiado do 

Curso de Engenharia Elétrica – Robótica e Automação Industrial dentre os docentes 

permanentes dos Cursos de Engenharia Elétrica para um mandato de três anos. 

Art. 5 – Os membros da CAC elegem o Presidente entre os seus pares, para um mandato de 3 (três) 

anos, permitida a recondução. 

Art. 6 – Compete ao Presidente da CAC: 

a. Convocar e presidir as reuniões da CAC; 

b. Avaliar e elaborar parecer validando as  atividades complementares dos discentes 

solicitantes, de acordo com as especificações indicadas no Anexo I da presente Norma. 

 

CAPÍTULO III- Disposições Finais e Transitórias 

Art. 7 – O Colegiado de Curso de Engenharia Elétrica – Robótica e Automação Industrial é a instância 

recursiva das decisões da CAC. 

Art. 8 – Os casos omissos, ou não previstos, serão tratados pela CAC. 

Art. 9 – Esta norma entra em vigor a partir da data de sua aprovação no Colegiado de Curso de 

Engenharia Elétrica – Robótica e Automação Industrial. 

 

 

Juiz de Fora, 11 de novembro de 2014 

Colegiado de Curso de Engenharia Elétrica – Robótica e Automação Industrial 

  



ANEXO I 

CONTABILIZAÇÃO DE HORAS-AULA PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
(ANEXO I – RAG 2014) 

Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais 
Curriculares 

Carga Horária por Atividade 
no Período Letivo 

Atividades de iniciação à docência, à pesquisa ou à extensão 60 horas-aula 

Atividades a distância 
- disciplina Pré-fixado 

- teleconferência ou similar 
Proporcional à carga horária 
limitando-se a15 horas-aula 

Disciplina Pré-fixado 

Elaboração de Monografia 
30 horas-aula + carga horária 

específica do currículo do Curso 

Estágio Curricular Pré-fixado 

Grupos de Estudo 30 horas-aula 

Participação em eventos 

congressos 

. apresentação 
de trabalhos 

15 horas-aula por título de trabalho 

. organização 15 horas-aula 

. participação 

Proporcional à carga horária 
limitando-se a15 horas-aula 

- seminários 

- colóquios 

- simpósios 

- encontros 

- festivais 

- palestras 

- exposições 

- oficinas 

- cursos de curta duração 

- outros (a serem definidos 
pelo Colegiado de Curso ou 
Conselho de Unidade e 
homologados pela Pró-
Reitoria de Graduação) 

Seminário Pré-fixado 

Vivência Profissional Complementar 15 horas-aula 

Outras (a serem definidas pelo Colegiado de Curso ou 
Conselho de Unidade e homologadas pela Pró-Reitoria de 
Graduação) 

--- 

  


