
Atividades Complementares  
 

Os alunos do curso de Engenharia de Produção são incentivados a desenvolver 

atividades complementares à grade curricular obrigatória. Estas atividades poderão 

envolver participação em projetos de pesquisa e de iniciação científica, trabalhos de 

extensão junto à comunidade, bem como participação em eventos, tais como seminários, 

semanas acadêmicas, workshops e congressos. Estão previstas 80 h/a para atividades 

acadêmicas, científicas ou culturais. A participação nestas atividades será registrada no 

histórico acadêmico do aluno no curso, sendo a carga horária de cada atividade, bem 

como seu número mínimo, descritas na tabela abaixo: 

Atividades 
Carga 

Horária 
(máxima) 

       Validação 

(máxima) 
Condições para Validação 

Iniciação Científica e /ou 
Projetos e Programas de 
Extensão em Editais 

40 h/a 

1 programa 
Carga horária 
atribuída ao 

período completo 
do programa; 

Certificado ou declaração 

Semana Acadêmica da Engª 
de Produção da UNESC. 

30 h/a 
6 por semana 

acadêmica 
Certificado ou declaração 

Participação Ativa em 
Eventos Científicos Externos 
na Área da Engª de 
Produção 

30 h/a 
10 horas por 

evento 

Publicação de artigo em 
co-autoria ou autoria e/ou 
apresentações 
orais/painéis 

Participação Ativa em 
Eventos Científicos Internos 
na Área da Engª de 
Produção 

20 h/a 
10 horas por 

evento 

Publicação de artigo em 
co-autoria ou autoria e/ou 
apresentações orais / 
painéis 

Atividades de Monitoria 20 h/a 
10 horas por 

semestre 
Certificado ou declaração 
da Instituição 

Oficinas e mini cursos 
ministradas em eventos 
internos ou externos 

18 h/a 
6 horas por 

oficina ou mini 
curso 

Certificado ou declaração 
da  oficina ministrada 

Estágios curriculares não 
obrigatórios 

20 h/a 
10 horas por 

estágio 

Termo de compromisso 
de estágio não 
obrigatório 

Participação como ouvinte 
em palestras, seminários, 

04 h/a 1 hora por evento Certificado ou 



minicursos, congressos, 
workshop, simpósios  

declaração. 

Atividades Voluntárias de 
Iniciação Científica e de 
Extensão (incluindo 
atividades voltadas para a 
melhoria da qualidade de 
vida e representação em 
órgãos estudantis, ONGs, 
conselhos representantes da 
sociedade civil e 
comunitários) 

40 h/a 
10 horas por 
participação  

Certificado ou declaração 

Produção individual ou 
coletiva de livros, capítulo de 
livros, softwares, vídeos e 
filmes. 

20h/a 
20 horas por 

produção 
Certificado ou declaração 

Participação em projetos de 
Empresa de Consultoria 
Junior ou Escritório Modelo  

40 h/a 

20 horas por 
projeto de 
consultoria 
concluído  

Certificado ou declaração  

Participação como ouvinte, 
em defesa de Trabalho de 
Conclusão de Curso, defesa 
de dissertação de Mestrado e 
em defesa de tese de 
Doutorado. 

8 h/a 1 hora por evento Certificado ou declaração 

Disciplina que não integre a 
matriz curricular, cursada na 
UNESC ou em outra 
Instituição de Ensino 
Superior (IES). 

20 h/a 
10 horas por 

disciplina 
Disciplinas na área de 
Engª de Produção 

Visitas técnicas 8 h/a 2 horas por visita 
Ficha de presença 
assinada pelo professor 
responsável  

 

O documento que rege as horas complementares do curso é a Resolução 22/2011 da 

UNACET.  

 


