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•  Atividades Acadêmicas Complementares 

As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) são práticas acadêmicas apresentadas 
sob múltiplos formatos, que tem como objetivos: complementar a formação do estudante, 
considerando o currículo pedagógico vigente; ampliar o conhecimento teórico-prático do 
corpo discente com atividades extraclasse; estimular as atividades de caráter solidário; bem 
como incentivar a tomada de iniciativa e o espírito empreendedor. 

As Atividades Acadêmicas Complementares são obrigatórias e poderão ser desenvolvidas 
pelos alunos ao longo do curso. A carga horária mínima exigida para integralização dessas 
atividades é de 90 horas (3,24% da carga horária do curso). As AAC possibilitam o 
reconhecimento de diferentes habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 
adquiridas dentro e fora do ambiente acadêmico e podem incluir participação em projetos 
de pesquisa, publicação e participação em congressos e conferências, visitas orientadas, 
monitoria, participação em projetos culturais e sociais, entre outras atividades 
independentes, opcionais e de interdisciplinaridade conforme especificado na tabela 18. 
Pretende-se com isso incentivar os alunos para o cumprimento de atividades enriquecedoras 
que complementem de modo diversificado e coerente o processo de construção do 
conhecimento do aluno em relação a sua formação geral e específica.  

Todas as atividades deverão ser comprovadas à Coordenação de Curso, pelo próprio aluno, 
quando integralmente cumprida a carga horária total destinada às atividades 
complementares, por meio de formulário próprio. Cabe ao Coordenador do Curso 
acompanhar e validar a carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares.  
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Tabela 18 – Atividades Acadêmicas Complementares do curso de Design 

CATEGORIA CÓDIGO ATIVIDADE ACADÊMIDA COMPLEMENTAR* CH. CH. 
LIMITE COMPROVAÇÃO  

Publica-
ção  

ATCO0928 Autor ou coautor de livro  40 horas 

60 
horas 

Cópia da 
publicação 

ATCO0929 Autor ou coautor de capítulo de livro (por capítulo) 20 horas 
ATCO0932 Organizador ou tradutor (por obra) 15 horas 
ATCO1137 Participação técnica (diagramação, ilustração e 

afins) 15 horas 
ATCO0976 Autor ou coautor de artigo em revista com 

indexação QUALIS 30 horas 
ATCO0902 Autor ou coautor de artigo em revista especializada 

sem indexação 20 horas 
ATCO0144 Autor ou coautor de artigo ou resenhas em revistas 

não especializadas 10 horas 
ATCO0965 Autor ou coautor de artigo completo em anais de 

eventos científicos 20 horas 
ATCO0943 Autor ou coautor de resumo publicado em anais de 

eventos científicos 10 horas 

Participa-
ção em 
eventos 
(por 
evento) 

  Eventos de Design ou áreas correlatas:   

60 
horas 

Certificado 
ou 

declaração 

ATCO0434 Participação em evento, palestra ou mesa redonda 
como ouvinte. 5 horas 

ATCO0027 Apresentação de trabalho em evento científico 10 horas 
ATCO1148 Organizador ou monitor de evento científico 10 horas 
ATCO0711 Semanas acadêmicas ou encontro de curso 5 horas 
  Eventos culturais:  
ATCO0311 Membro de equipe técnica 10 horas 
ATCO0585 Corpos artísticos ligados à Universidade 15 horas 
ATCO0056 Expositor de trabalhos 10 horas 
  Eventos esportivos:  
ATCO0785 Participação desportiva 5 horas 
ATCO0351 Monitor ou árbitro 5 horas 
ATCO0309 Organização de evento 5 horas 
  Cursos, minicursos e oficinas:  
ATCO0438 Participante como ouvinte 10 horas 
ATCO0335 Ministrante ou monitor 15 horas 

Ensino e 
pesquisa 

ATCO0661 Iniciação científica (com bolsa ou voluntária) 10 horas / mês 

60 
horas 

Certificado 
ou 

declaração 

ATCO0598 Participação em grupos de estudo 5 horas / mês 
ATCO0625 Monitoria em disciplina 5 horas / mês 
ATCO0240 Disciplina facultativa e/ou de mobilidade nacional 

e/ou internacional ** 
50% da carga 

horária 
ATCO1052 Visita orientada em Uberlândia (por dia) 3 horas 
ATCO1053 Visita orientada fora de Uberlândia (por dia) 5 horas 

Entida-
des e 
órgãos 
colegia-
dos 

ATCO1014 Representação estudantil em órgãos colegiados 15 horas/sem. 

45 
horas 

Certificado 
ou 

declaração 

ATCO1008 Representação estudantil UNE, DCE, DA e Atlética 15 horas/sem. 
ATCO0780 Participação em empresa júnior 15 horas/sem. 
ATCO0856 Atuação em projeto no âmbito de empresa júnior 

(por projeto) 10 horas 

Outras 
ativida-
des 

ATCO0254 Estágio Supervisionado não obrigatório 10 horas 

60 
horas 

Relatório 
final 

ATCO1193 Registro de marca ou desenho industrial ou patente 
(por registro) 30 horas 

Pedido de 
registro 

ATCO0499 Participação em concurso da área, sem premiação 
(por concurso) 10 horas Cópia 

resultado 
concurso ATCO0503 Participação em concurso da área, com premiação 

(por concurso) 30 horas 
ATCO0381 Participação em times de empreendedorismo social 

ou organizações sociais de empreendedorismo 5 horas / mês Certificado 
ou 

declaração ATCO0656 Participação em projeto social externo à UFU 5 horas / mês 
Observações:  
* Casos omissos serão deliberados pelo Coordenador de Curso  
**Disciplinas facultativas com aproveitamento e que não tiveram equivalência no Curso poderão ter a carga horária computada 
como Atividades Acadêmicas Complementares. 
 
 


