
 

PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

A COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA, no uso 

de suas atribuições e consoante o Projeto Pedagógico do Curso, faz: Tornar público no âmbito interno 

a TABELA DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES do Curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda. 

 

O aluno deverá participar de atividades que contemplem os 3 Grupos listados deste Regulamento, 

podendo integralizar: I - No Grupo 1, mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) pontos; II - No 

Grupo 2, mínimo de 20 (vinte) e máximo de 30 (trinta) pontos; III - No Grupo 3, mínimo de 20 (vinte) 

e máximo de 40 (quarenta) pontos. O aluno terá aprovação nas Atividades Complementares se obter 

pelo menos 70 (setenta) pontos. Somente será considerada, para efeito de pontuação, a participação 

em atividades desenvolvidas a partir do ingresso do aluno no Curso. 

Em casos omissos a validação das AC será resolvido pelo Colegiado do Curso. 

 

  

1           ATIVIDADES COMPLEMENTARES (PPC) 

         As Atividades Complementares (AC) são obrigatórias nos Cursos Superiores e 

compreendem importante instrumento de aprendizagem. O curso proporciona e estimula a 

participação em diversas modalidades de AC, que poderão ser desenvolvidas em instituições de 

ensino ou empresas, públicas ou privadas. São caracterizadas como AC, as atividades não 

integrantes nas práticas pedagógicas previstas nos componentes curriculares, oficinas ou 

seminários obrigatórios do Curso, desde que afins à área de formação geral e profissional do curso. 

         A regulamentação das ACs está expressa em documento próprio do Colegiado do Curso, 

que entende que não deve transcrevê-lo no PPC para que as suas eventuais e necessárias mudanças 

não fiquem vinculadas ao processo que corresponde à revisão de PPC. De forma geral, as ACs são 

compostas de atividades que correspondem a uma pontuação específica, essa pontuação será 

convertida em horas. São as atividades: viagens técnicas, palestras externas, palestras internas, 

workshop externas, workshop internas, oficinas internas, oficinas externas, eventos promovidos 

por empresas privadas, eventos culturais, estágio extra curricular, eventos científicos (participação, 

publicação, apresentação), cursos de línguas estrangeira, cursos livres em áreas afins, participação 

em concurso de áreas afins, aceitação-classificação em concurso de áreas de designs, participação 

em projetos de pesquisa, participação em projetos de extensão, desenvolvimento de projetos, 

monitoria, participação de comissões institucionais, participação na organização de eventos 

internos, realização de trabalho voluntário.   Os objetivos destas atividades são os de flexibilizar o 

currículo obrigatório, aproximar o educando da realidade social e profissional e propiciar-lhe a 

possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar, promovendo a integração entre o 

Instituto e a sociedade, por meio da participação do discente em atividades que visem à formação 

profissional aliada ao desenvolvimento de valores humanísticos. As AC devem ser desenvolvidas 

no decorrer do curso, entre o primeiro e o último semestre, sem prejuízo da frequência e 

aproveitamento nas atividades curriculares do curso. 

         As AC serão avaliadas e reconhecidas a cada semestre, pelo colegiado do curso. No início 

(primeiro mês) de cada semestre os discentes devem requerer a avaliação e reconhecimento de 

suas AC (referentes ao semestre anterior) ao coordenador do curso, que encaminhará ao colegiado 

o processo. Os discentes deverão apresentar documentos comprobatórios das referidas atividades e 

o formulário correspondente fornecido pelo curso devidamente preenchido para que suas AC 



 

possam ser avaliadas e reconhecidas. O regulamento que norteará a validação e a equivalência em 

hora de cada atividade apresentada será elaborado pelo Colegiado do Curso. O discente tem acesso 

ao regulamento na data de ingresso de seu curso. Periodicamente este instrumento poderá ser 

atualizado pelo Colegiado e os casos omissos serão analisados pelo mesmo. 

  

  

Grupo 1 Atividades de complementação da formação social, humana e cultural 

Atividades Pontuação Unidade 

1 Atividades esportivas - participação em 

atividades esportivas 

0,5 ptos /hora 

2 Cursos de língua estrangeira – participação 

com aproveitamento em cursos de língua 

estrangeira 

0,5 ptos /hora 

3 Participação em atividades artísticas e 

culturais, tais como: banda marcial, 

camerata de sopro, teatro, coral, 

radioamadorismo e outras 

5 ptos /atividade 

4 Participação efetiva na organização de 

exposições e seminários de caráter 

artístico ou cultural 

5 ptos /atividade 

5 Participação como expositor em exposição 

artística ou cultural 

5 ptos /atividade 

     

  

Grupo 2 Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo 

Atividades Pontuação Unidade 

1 Participação efetiva em Diretórios e 

Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, 

Conselhos, Colegiados internos à 

Instituição, Comissões e CPA; 

5 ptos/semestre 

2 Participação efetiva em trabalho 

voluntário, atividades comunitárias, 

CIPAS, associações de bairros, brigadas 

3 ptos/atividade ou a 

cada 10 horas 



 

de incêndio e associações escolares; 8 ptos/semestre 

3 Participação em atividades e/ou ações 

beneficentes; 

3 ptos /atividade ou a 

cada 10 horas 

4 Atuação como instrutor em palestras 

técnicas, seminários, cursos da área 

específica, desde que não remunerados e 

de interesse da sociedade; 

5 ptos /atividade 

5 Engajamento como docente não 

remunerado em cursos preparatórios e de 

reforço escolar, incluindo monitoria 

voluntária e assessoramento voluntário; 

5 ptos /atividade ou a 

cada 10 horas 

6 Participação em projetos de extensão, não 

remunerados, e de interesse social. 

5 ptos/atividade ou a 

cada 10 horas 

     

  

Grupo 3 Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional 

Atividades Pontuação Unidade 

1 Participação em cursos extraordinários da sua 

área de formação, de fundamento científico ou 

de gestão; 

0,5 ptos/hora 

2 Participação em palestras, congressos e 

seminários técnico-científicos; 

0,5 ptos/hora 

3 Participação em palestras, 

congressos e seminários 

técnico-científicos sem 

especificação de carga horária 

Local 3 ptos /atividade 

Regional 3 ptos /atividade 

Nacional 5 ptos /atividade 

Internacional 8 ptos /atividade 

4 Participação como apresentador Local 5 ptos /atividade 



 

de trabalhos em palestras, 

congressos e seminários 

tecnico-científicos; 

Regional 5 ptos /atividade 

Nacional 10 ptos /atividade 

Internacional 15 ptos /atividade 

5 Participação em projetos de iniciação científica 

e tecnológica, relacionados com o objetivo do 

Curso; 

10 ptos/projeto 

 participação em concurso de áreas afins, 

aceitação-classificação em concurso de áreas de 

designs 

 

1 

ptosconcurso 

6 Participação como expositor 

em exposições técnico-

científicas; 

Local 5 ptos/exposição 

Regional 5 ptos/exposição 

Nacional 10 ptos/exposição 

Internacional 15 ptos/exposição 

7 Participação efetiva na 

organização de exposições e 

seminários de caráter 

acadêmico; 

Local 5 ptos/atividade 

Regional 5 ptos/atividade 

Nacional 10 ptos/atividade 

Internacional 15 ptos/atividade 

8 Publicações em revistas técnicas; 10 ptos/atividade 

9 Publicações em anais de 

eventos técnico-científicos 

ou em periódicos científicos 

de abrangência local, 

regional, nacional ou 

internacional; 

Local 5 ptos/publicação 

Regional 5 ptos/publicação 

Nacional 10 ptos/publicação 

Tabela formatada



 

Internacional 15 ptos/publicação 

10 Estágio não obrigatório na área do curso; 0,1 ptos/hora 

11 Trabalho com vínculo empregatício, desde que 

na área do curso; 

5 ptos/semestre 

12 Trabalho como empreendedor, 

comprovadamente, na área do curso; 

20 ptos/atividade, até 1 

atividade. 

5 ptos/semestre 

13 Estágio acadêmico ou monitoria remunerada no 

IFSULDEMINAS; 

0,1 ptos/hora 

14 Participação em visitas técnicas organizadas 

pelo IFSULDEMINAS; 

3 ptos/visita 

15 Participação e aprovação em 

disciplinas/unidades curriculares de 

enriquecimento curricular de interesse do Curso, 

desde que tais disciplinas/unidades curriculares 

tenham sido aprovadas pelo Colegiado de Curso 

e estejam de acordo com o Projeto Pedagógico 

do Curso; 

5 ptos/disciplina 

16 Participação em Empresa Júnior, Hotel 

Tecnológico, Incubadora Tecnológica; 

10 ptos/semestre 

17 Participação em projetos 

multidisciplinares ou 

interdisciplinares. 

Na área 5 ptos/semestre 

Fora da área 1 ptos/semestre 

        

  

 


