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ATIVIDADE COMPLEMENTAR– IES/FASC. 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

Tipo de atividade Horas Realizadas / Comprovação Horas Validadas 

ATIVIDADES DE ENSINO 

1) Curso de idioma 10 pontos por ano 
(Comprovação por Certificado) 

Máximo de 30% das horas de 
A.C. 

2) Cursos na área da informática Básica 10 pontos por ano 
(Comprovação por Certificado) 

Máximo de 30% das horas de 
A.C.  

3) Curso Profissionalizante/Técnico 
correlato ao Curso. 

40 pontos por curso 
(Comprovação por Certificado) 

Máximo de 40% das horas de 
A.C.  

4) Cursos de treinamento /Capacitação 
em empresas, desde que vinculado ao 
curso 

10 pontos por curso por ano 
(Comprovação por Certificado) 

Máximo de 30% das horas de 
A.C.  

ATIVIDADES DE PESQUISA 
1) Artigo publicado em periódico 
indexado 

30 pontos por ARTIGO 
(Comprovação por meio do 

artigo original ou a declaração 
de aprovação da revista) 

Máximo de 50% das horas 
de A.C. 

2) Submissão de Artigo em periódico 
indexado 
 

15 pontos por artigo submetido 
(comprovante de submissão 

emitido pela revista) 

Máximo de 15% das horas 
de A.C. 

3) Demais publicações (revistas, livros 
,anais em congresso...) relacionado ao 
curso de formação ou áreas afins. 

20 pontos (Comprovação por 
meio da publicação original 

sujeitas a avaliação da 
coordenação do curso) 

Máximo de 20% das horas 
de A.C. 

4) Participação em Grupos de 
Pesquisas relacionados ao curso de 
formação ou áreas afins 

10 pontos por semestre 
(Declaração fornecida pelo 
Coordenador do grupo e 

Relatório resumido sobre as 
atividades desenvolvidas pelo 

aluno) 

Máximo de 40% das horas 
de A.C. 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
1) Participação em Comissão 

organizadora de eventos Acadêmicos 
e/ou Científicos na IES/FASC ou em 
outros locais.  

10 pontos por evento 
(Comprovação por Declaração 
emitida pelo Coordenador do 
Curso ou responsável pela 
coordenação do evento) 

Máximo de 30% das horas 
de A.C. 

2) Participação em eventos: 
Congressos, Seminários, Palestras, 
Oficinas, Eventos Esportivos correlatos 
ao curso. 

10 pontos por evento 
(Comprovação por Declaração 
emitida pelo Coordenador do 

Evento) 

Máximo de 40% das horas 
de A.C. 

3) Visitas Técnicas a Serviços de Saúde 
Públicos ou Privados que ofertam 
assistência de saúde. 
(Somente para cursos da Área da 
Saúde) 

10 pontos  por visita (Declaração 
da entidade ou do coordenador 

da ação). 

Máximo de 20% das horas 
de A.C. 

4) Visitas Técnicas externas, 
programadas, conforme projeto de 
Atividade de Extensão (exceto para 
cursos da área da Saúde) 
 

5 pontos por visita (Declaração 
da entidade ou do coordenador 

da ação). 

Máximo de 30% das horas 
de A.C. 
Máximo 5h por visita. 

5) Cursos na Área correlata ao curso: Cursos com duração:  
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Participação em cursos de extensão e 
aprimoramento universitário 
relacionados à área de atuação 
profissional ou áreas afins.  

De até 08 h – 15 pontos 
De 08h a 20h – 20 pontos 
De 20h a 80h – 25 pontos 
Acima de 80h – 30 pontos 

(Comprovação por Certificado) 

Máximo de 50% das horas 
de A.C. 

6) Voluntariado em entidades sem fins 
lucrativos reconhecida pelo poder 
público.  

10 pontos (Declaração com 
assinatura e carimbo) 

Máximo de 20% das horas 
de A.C. 

7) Monitoria  30 pontos por semestre  
(Certificado de monitoria emitido 

pelo Coordenador do Curso) 

Máximo de 50% das horas de 
A.C. 

8) Representante e Vice Representante 
Discente  

10 pontos (Certificado emitido 
pelo Coordenador do Curso) 

Máximo de 20% das horas 
de A.C. 

9) Estágio Não Obrigatório, com 
contrato de Estágio e Convênio firmado 
com o IES.  

20 pontos por semestre (Cópia 
do Contrato de Estágio e 
Relatório de Atividade) 

Máximo de 50% das horas de 
A.C. (Cursos na área da 
Saúde) 
Máximo de 20% das horas de 
A.C (demais cursos) 

10) Participação em defesas de 
trabalhos de conclusão de curso, teses, 
dissertações,  
como ouvinte. 

10 pontos (declaração emitida 
pelo Presidente da banca) 

Máximo de 20% das horas de 
A.C. 

11) Participação como membro de CPA, 
Conselho Acadêmico ou Colegiado de 
Curso. 

20 pontos (Certificado emitido 
pelo Coordenador do Curso) 

Máximo de 20% das horas 
de A.C. 

12) Participação em audiências 
conciliatórias. 
(Somente para curso de Direito, 
Administração e C. Contábeis) 

 
XXXXXXXXXXXXX 

Máximo de 20% das horas 
de A.C. 
02 horas por relatório 

13) Participação em audiências de 
Instrução e Julgamento 
(Somente para curso de Direito) 

 
XXXXXXXXXXXXX 

Máximo de 20% das horas 
de A.C. 
05horas por relatório 

14) Participação em Tribunal de Júri 
(Somente para curso de Direito) 

 
XXXXXXXXXXXXX 

Máximo de 20% das horas 
de A.C. 
10horas por relatório 

15) Participação como ator em Tribunal 
de Júri Simulado 
(Somente para curso de Direito) 

 
XXXXXXXXXXXXX 

Máximo de 30% das horas 
de A.C. 
10horas por relatório 

16) Participação como ouvinte em 
Tribunal de Júri Simulado 
(Somente para curso de Direito) 

 
XXXXXXXXXXXXX 

Máximo de 20% das horas 
de A.C. 
05horas por relatório 

 
*Entende-se por atividade complementar apenas as atividades realizadas durante o período em que 
o aluno esteve regularmente matriculado nos Cursos do IES/FASC.  
* Os pontos descritos para avaliação equivalem ao mesmo número de horas. 
*Atividades realizadas em período de aula não são válidos como AC 
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