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REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
 
 

Estabelece os critérios para o 

aproveitamento e a validação das 

atividades acadêmicas complementares 

que compõem o currículo pleno dos 

cursos de graduação da Instituição. 

 
Título I 

Das Atividades Acadêmicas Complementares 

 
Capítulo I 

Da Natureza, do Objetivo e da Finalidade 

 
Art. 1º As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) são componentes curriculares 

necessários à integralização dos cursos de graduação da Instituição, devendo ser 

comprovadas pela documentação necessária correspondente. 

 
Art. 2º As Atividades Acadêmicas Complementares têm como objetivos principais: 

 
I – Estimular o discente a participar de experiências diversificadas que contribuam para 

sua formação acadêmica, agregando habilidades e competências ao seu perfil; 

 
II – Enriquecer o processo de ensino-aprendizagem; 

 
III – Privilegiar a complementação da formação social e profissional; e 

IV – Fortalecer as relações dos discentes com a sociedade. 

§1º Atividade Acadêmica Complementar é toda e qualquer atividade elencada nos 

Anexos deste Regulamento. 

 
§2º As Atividades Acadêmicas Complementares oferecidas pela Instituição estarão 

estreitamente associadas às dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão e serão 

organizadas em 4 (quatro) eixos transversais: 

 
I – Cidadania; 

 
II – Científico-Acadêmico; 

 
III – Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação; e 
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IV – Sustentabilidade. 

 
§3º A organização das Atividades Acadêmicas Complementares nos eixos previstos 

neste Regulamento visa garantir ao discente o acesso às atividades relevantes de sua 

formação acadêmica, profissional e cidadã. 

 
§4º Quando houver ênfases temáticas obrigatórias, definidas no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC), estas deverão ser associadas aos eixos temáticos. 

 
§5º As atividades estruturadas, de Estágio Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de 

Curso não são consideradas como Atividades Acadêmicas Complementares. 

 
§6º As Atividades Acadêmicas Complementares devem ser desenvolvidas durante o 

curso de graduação, sem prejuízo das demais aulas e de outras atividades curriculares. 

 
Capítulo II 

Das Atividades 

 
Art. 3º Para cada tipo de Atividade Acadêmica Complementar serão computadas horas 

que, somadas, ao final do curso, deverão atingir o quantitativo mínimo obrigatório para 

cumprimento da carga horária total disposta na matriz curricular. 

 
§1º A Colação de Grau do discente somente será realizada após a integralização de todos 

os créditos mínimos previstos na matriz curricular do curso, incluindo as Atividades 

Acadêmicas Complementares. 

 
§2º O quantitativo mínimo obrigatório de Atividades Acadêmicas Complementares deve 

ser atendido pelo discente, respeitando-se o prazo máximo para integralização do curso 

definido no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 
Art. 4º O cômputo das horas de Atividades Acadêmicas Complementares deverá 

respeitar o quantitativo descrito no Anexo deste Regulamento. 

 
Parágrafo único. É vedada a solicitação de inclusão de horas de Atividades Acadêmicas 

Complementares externas acima do limite de 50% (cinquenta por cento) do total da 

carga horária mínima de AAC prevista no PPC. 

 
Art. 5º O discente que ingressar na Instituição por meio de transferência externa fica 

sujeito ao cumprimento da carga horária total de Atividades Acadêmicas 
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Complementares do seu curso. 

 
Parágrafo único. A carga horária atribuída às Atividades Acadêmicas Complementares 

realizadas na Instituição de Ensino Superior de origem será computada como Atividade 

Acadêmica Complementar externa, no entanto, neste caso, e somente neste caso, será 

permitido ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento) disposto no parágrafo único 

do Art. 4º deste Regulamento, mediante a comprovação das atividades realizadas no 

histórico do aluno e validada pelo coordenador do curso. 

 
Capítulo III 

Do Discente 

 
Art. 6º Compete aos discentes matriculados nos cursos de graduação da Instituição: 

 
I – Informar-se sobre este Regulamento e sobre as Atividades Acadêmicas 

Complementares oferecidas dentro ou fora desta Instituição que propiciem horas de 

Atividades Acadêmicas Complementares, conforme descrito nos Anexos deste 

Regulamento; 

 
II – Participar efetivamente das Atividades Acadêmicas Complementares; 

 
III – Realizar o procedimento indicado pela Secretaria de Alunos para o lançamento e a 

validação das Atividades Acadêmicas Complementares; 

 
IV – Apresentar documentação comprobatória da efetiva participação na AAC externa, 

contendo a especificação de carga horária, do período de execução e a descrição da 

atividade. 

 
Art. 7º As horas de estágio não obrigatório só poderão ser computadas uma vez como 

horas de Atividades Acadêmicas Complementares. 

 
Capítulo IV 

Do Registro, da Validação e do Lançamento de Horas 

 
Art. 8º O registro da participação do discente nas Atividades Acadêmicas 

Complementares internas ocorrerá por meio de formulário próprio. 

 
Art. 9º A validação e o cômputo da carga horária realizada nas Atividades Acadêmicas 

Complementares externas dependerão da comprovação da realização da atividade. 

 
Art. 10 O lançamento de horas de cada atividade respeitará o limite estabelecido nos 
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Anexos deste Regulamento. 

 

Título II 

Das Disposições Finais 

 
Art. 11 É de responsabilidade do discente o cumprimento da carga horária total de suas Atividades 

Acadêmicas Complementares. 

 
Art. 12 Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso, com aprovação da Reitoria ou 

órgão delegado, de acordo com o Regimento Interno desta Instituição. 

 
Art. 13 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão desta IES. 

 

Anexo I – Atividades Complementares Internas 

 

ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE
SUGESTÕES / EXEMPLOS

OBSERVAÇÕES

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

A
R

T
E

 E
 E

D
U

C
A

Ç
Ã

O

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

A
R

T
E

S
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ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

D
I
R

E
I
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

C
R

I
A

T
I
V

I
D

A
D

E
 E

 I
N

O
V

A
Ç

Ã
O

ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

CIDADANIA
EVENTO DE CIDADANIA E 

DIREITOS HUMANOS
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: WORKSHOP DE 

CONSCIÊNTIZAÇÃO CIDADÃ

• Parcerias para a emissão de documentos

• Aferição de sinais vitais

• Serviços de beleza

• Apresentações de dança e teatro

• Escolinha de futebol e volei para crianças

• Atendimento nutricional, médico, odontológico e psicológico

• Atendimento jurídico, contábil e administrativo

• Palestras educativas

• Orientações sobre saúde

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

D
I
R

E
I
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 E

 C
I
D

A
D

A
N

I
A



6 

 

 

 

 

ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

À COMUNIDADE
20

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO]

EX.: ATENDIMENTO NUTRICIONAL 

GRATUITO

• Assessoria na declaração do Imposto de Renda de pequenos empreendedores

• Acompanhamento de saúde em asilos

• Atendimento psicológico de baixo custo

• Inclusão digital de idosos

• Criação de jornal e de Planos de Comunicação para ONGs, asilos e etc

• Criação de Planos de Negócios para projetos sociais

• Leitura para Cegos

• Consultoria jurídica para projetos sociais

• Projetos de Inclusão Digital

• Aulas de Programação Básica

• Aulas de Pacote Office

• Rodas de leitura

• Contação de histórias

• Alfabetização de jovens e adultos

• Realização de campanhas de vacinação, aferição de sinais vitais, diagnóstico 

de saúde e consultas de enfermagem

• Mutirões de preventivos de câncer de mama e colo uterino em comunidades 

carentes de prefeituras da microrregião

• Orientações sobre diabetes, hanseníase, tuberculose, hepatite e outras 

patologias prevalentes

• Atividades de educação e saúde

TROTE SOLIDÁRIO 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO]

EX.: VISITA A INSTITUIÇÕES SOCIAIS

• Plantar árvores

• Visita à instituições sociais

• Plantio de mudas em locais públicos

• Limpeza de locais públicos

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

CIDADANIA

D
I
R

E
I
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 E

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
I
L

I
D

A
D

E
 S

O
C

I
A

L

ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

ATIVIDADES CULTURAIS E 

ESPORTIVAS (ARTISTA/ 

ATLETA)

20
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: X CAMPEONATO DE FUTEBOL

• Peças teatrais com temas relevantes para o contexto atual

• Exposições em geral (fotografias, roupas, obras de arte...)

• Campeonatos esportivos

ATIVIDADES CULTURAIS E 

ESPORTIVAS 

(EXPECTADOR)

5
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: X CAMPEONATO DE FUTEBOL

• Peças teatrais com temas relevantes para o contexto atual

• Exposições em geral (fotografias, roupas, obras de arte...)

• Exibição de filmes com debates

• Campeonatos esportivos

• Gincanas (arrecadação de alimentos ou de lixo reciclável)

• Congá Cultural

ROLÉ BRASIL 20
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL VISITADO]

EX.: PRAÇA DA REPÚBLICA
N/A

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

D
I
V

E
R

S
I
D

A
D

E
 S

O
C

I
O

C
U

L
T

U
R

A
L

CIDADANIA

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE
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ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

ATIVIDADES CULTURAIS E 

ESPORTIVAS (ARTISTA/ 

ATLETA)

20
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: X CAMPEONATO DE FUTEBOL

• Peças teatrais com temas relevantes para o contexto atual

• Exposições em geral (fotografias, roupas, obras de arte...)

• Campeonatos esportivos

ATIVIDADES CULTURAIS E 

ESPORTIVAS 

(EXPECTADOR)

5
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: X CAMPEONATO DE FUTEBOL

• Peças teatrais com temas relevantes para o contexto atual

• Exposições em geral (fotografias, roupas, obras de arte...)

• Exibição de filmes com debates

• Campeonatos esportivos

• Gincanas (arrecadação de alimentos ou de lixo reciclável)

• Congá Cultural

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

D
I
V

E
R

S
I
D

A
D

E
 S

O
C

I
O

C
U

L
T

U
R

A
L

 E
 S

E
N

S
I
B

I
L

I
D

A
D

E
 C

U
L

T
U

R
A

L

CIDADANIA

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

E
M

P
R

E
E

N
D

E
D

O
R

I
S

M
O

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 A
M

B
I
E

N
T

A
L
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ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

CIDADANIA ROLÉ BRASIL 20
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL VISITADO]

EX.: PRAÇA DA REPÚBLICA
N/A

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

AÇÕES AMBIENTAIS 20
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO]

EX.: MUTIRÃO DE LIMPEZA E 

CONSCIENTIZAÇÃO NA PRAÇA X

• Revitalização de praças

• Plantio de árvores

• Mutirões de limpeza

• Cartografias Amazônicas

• Ações sanitárias

• Avaliação da qualidade de alimentos

OFICINAS SUSTENTÁVEIS 10
Com Inscrição 

Prévia

OFICINA DE [NOME]

EX.: OFICINA DE PRODUÇÃO DE 

SABÃO COM ÓLEO SATURADO

As oficinas podem ser ministradas pelos alunos

RECICLAGEM 

SUSTENTÁVEL
10

Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: DOAÇÃO DE LIVROS

• Doação de Livros

• Doação de Roupas e sapatos

• Doação de Brinquedos  

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

SUSTENTABILIDADE

M
E

I
O

 A
M

B
I
E

N
T

E
 E

 S
U

S
T

E
N

T
A

B
I
L

I
D

A
D

E
H

I
S

T
Ó

R
I
A

S
 D

O
S

 P
O

V
O

S
 I

N
D

Í
G

E
N

A
S

 E
 

A
F

R
O

D
E

S
C

E
N

D
E

N
T

E
S

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE
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ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

SUSTENTABILIDADE AÇÕES AMBIENTAIS 20
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO]

EX.: MUTIRÃO DE LIMPEZA E 

CONSCIENTIZAÇÃO NA PRAÇA X

• Revitalização de praças

• Plantio de árvores

• Mutirões de limpeza

• Cartografias Amazônicas

• Ações sanitárias

• Avaliação da qualidade de alimentos

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

• Feiras de profissões e/ou Seminário de Ensino Médio e Mercado

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

T
E

C
N

O
L

O
G

I
A

S
 E

D
U

C
A

C
I
O

N
A

I
S

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

S
O

C
O

R
R

O
S

 E
 E

M
E

R
G

Ê
N

C
I
A

S

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

VISITA GUIADA À 

BIBLIOTECA
5

Com Inscrição 

Prévia
N/A N/A

VISITAS À EXPOSIÇÕES 

INTERNAS
2

Sem Inscrição 

Prévia
N/A N/A

ROLÉ BRASIL 20
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL VISITADO]

EX.: PRAÇA DA REPÚBLICA
N/A

ALUNO PALESTRANTE 10
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA PALESTRA OU DO EVENTO 

NO CASO DE MÚLTIPLAS 

APRESENTAÇÕES]

• Palestras ministradas pelos alunos

AUDIÊNCIAS E JÚRIS 

SIMULADOS (AGENTES)
10

Com Inscrição 

Prévia
[TEMA DA AUDIÊNCIA/JÚRI]

• Audiência Simulada

• Júri Simulado

AUDIÊNCIAS E JÚRIS 

SIMULADOS (EXPECTADOR

)

5
Com Inscrição 

Prévia
[TEMA DA AUDIÊNCIA/JÚRI]

• Audiência Simulada

• Júri Simulado

CURSOS LIVRES 90
Com Inscrição 

Prévia

CURSO DE [NOME DO CURSO]

EX.: CURSO DE EXCEL AVANÇADO

• Cursos preparatórios

• Cursos de aperfeiçoamento

• Cursos você aprende mais

EVENTOS ACADÊMICO-

CIENTÍFICOS
5 horas para cadas atividade oferecida dentro do evento

Com Inscrição 

Prévia

SEMINÁRIO [NOME] -[NOME DO 

EVENTO]

EX.: CONGRESSO DE ENGENHARIAS - 

PALESTRA DE "FULANO"

• Seminários de pesquisa da Estácio

• Jornadas acadêmicas

• Participação em defesa de TCC (espectador)

• Mostra de PTCC

• Eventos de Iniciação Científica

• Congressos, seminários, fóruns, mesas redondas

• Mostras de fotografia

• Fórum de licenciaturas

• Fórum SPED

• Encontros de pesquisas

• FUSCA-Festival Universitário de Criação Áudio Visual

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 50
Sem Inscrição 

Prévia
[NÃO PREENCHER] Não se aplica

INTERCÂMBIO 50
Sem Inscrição 

Prévia
[NÃO PREENCHER] Não se aplica

MONITORIA 50
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DA MONITORIA]

EX.: MONITORIA DE ESTATÍSTICA
Não se aplica

NIVELAMENTOS E GRUPOS 

DE ESTUDOS
10

Com Inscrição 

Prévia
[NOME DA DISCIPLINA]

• Grupos de estudo

• Turmas presenciais de nivelamento

NÚCLEOS DE PRÁTICAS 

ACADÊMICAS
50

Sem Inscrição 

Prévia

EX.: CLÍNICAS [NOME] / NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS / TIME 

ENACTUS / EMPRESA JÚNIOR

• Empresa Júnior

• Time Enactus

• Núcleo de Apoio à Carreira (NAC)

• Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ)

• Iniciação à prática jurídica

• Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)

• Clínicas (saúde)

• Agências experimentais acadêmicas (jornalismo, publicidade, eventos ...)

OFICINAS ACADÊMICAS 10
Com Inscrição 

Prévia

EX.: OFICINA DE LEITURA / OFICINA 

PRÁTICA

• Oficinas de leituras

• Oficinas de reforço

• Oficinas práticas

• Oficinas PAPI

• Oficinas interdisciplinares

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

L
I
V

R
E

CIDADANIA
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ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

OFICINAS DE LEITURA 10
Com Inscrição 

Prévia

EX.: OFICINA DE LEITURA / OFICINA 

PRÁTICA
N/A

PROJETO BOAS-VINDAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO EVENTO]

EX.:SEMANA DE INTEGRAÇÃO / AULA 

MAGNA

• Aula Magna

• Aula de Boas-Vindas

• Semanas de integração

PROJETOS DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA
50

Sem Inscrição 

Prévia
[NOME DO PROJETO] Não há

SEMANAS ACADÊMICAS5 horas para cada atividade oferecida dentro da semana acadêmica
Com Inscrição 

Prévia

SEMANA [NOME] - [CARACTERIZAÇÃO 

DA ATIVIDADE]

EX.: SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO - 

PALESTRA SOBRE 

EMPREENDEDORISMO 

• Palestras

• Debates

• Oficinas

• Stands

• Cadastro de alunos para vagas em processos seletivos

LIGAS ACADÊMICAS 50
Sem Inscrição 

Prévia

PARTICIPAÇÃO EM LIGAS 

ACADÊMICAS

TRABALHOS EXTRACLASSE 5
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DA DISCIPLINA – TEMA DO 

TRABALHO]

EX.: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

– ESCOLAS DA ADMINISTRAÇÃO

Não se aplica

ATIVIDADES DE CRIAÇÃO 20
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: OFICINA DE PLANO DE 

NEGÓCIOS

• Criação e administração de blogs

• Criação de projetos/produtos inovadores 

• Criação de revistas e jornais

ATIVIDADES DE 

EMPREGABILIDADE
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: OFICINA DE PREENCHIMENTO DE 

CURRICULO

• Oficinas de produção de currículo

• Palestras com dicas sobre como se portar em uma entrevista de emprego

• Palestras sobre dress code

• Eventos com dinâmicas de grupo

• Simulação de entrevistas

• Feiras com empresas da região, com cadastro de estudantes para vagas

• Palestras de profissionais de diversos setores

AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO 

DE EVENTOS
10

Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO EVENTO]

EX.:SEMANA DE INTEGRAÇÃO / AULA 

MAGNA

Não se aplica

ENCONTRO COM 

EGRESSOS
5

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: DEBATE SOBRE MERCADO DE 

TRABALHO

• Palestras com alguns "casos de sucesso" (alunos bem sucedidos)

• Fórum de discussões sobre perspectivas profissionais

• Prêmio Alumni

EVENTO DE 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

5
Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA ATIVIDADE]

EX.: WORKSHOP DE ROBÓTICA
Não se aplica

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

L
I
V

R
E

ÊNFASE EIXO MACROATIVIDADE
HORAS 

AAC
INSCRIÇÃO

COMPLEMENTO DA ATIVIDADE

SUGESTÕES / EXEMPLOS
OBSERVAÇÕES

OLIMPÍADAS E 

CONCURSOS
20

Com Inscrição 

Prévia

OLIMPÍADA DE [NOME] / CONCURSO 

DE [NOME]

EX.: CONCURSO DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA

• Olimpíadas de Games Estácio

• Olimpíadas de engenharia

• Olimpíadas de redação

• Concurso jornalístico

• Concurso de criatividade

• Olimpíadas de criação de jogos educativos

• Madrugadão Criativo

• Concurso de fotografia

REPRESENTANTE DE 

TURMA
20

Sem Inscrição 

Prévia
[NÃO PREENCHER] Não se aplica

VIAGENS E EXCURSÕES 

ACADÊMICAS
20

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ EM SÃO 

PAULO

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

ATIVIDADES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
10

Com Inscrição 

Prévia

[NOME DA AÇÃO - NOME DA 

INSTITUIÇÃO] 

EX.: AULA DE MATEMÁTICA - COLÉGIO 

XYZ

• Aulas de reforço escolar

• Palestras educativas (educação sexual, cidadania, prevenção de dengue...)

• Contação de histórias (educação infantil)

• Diagnóstico de saúde, detecção de potenciais patologias, orientação a pais e 

alunos

PALESTRAS PRESENCIAIS 5
Com Inscrição 

Prévia

PALESTRA SOBRE [TEMA] - 

PALESTRANTE: [NOME DO 

PALESTRANTE]

EX: PALESTRA SOBRE DESIGN - 

PALESTRANTE [FULANO]

Não se aplica

VISITAS TÉCNICAS 10
Sem Inscrição 

Prévia

[NOME DO LOCAL QUE SERÁ 

VISITADO]

EX.: HOSPITAL SÃO JOSÉ

• Empresas

• Fábricas

• Hospitais

• Unidades de saúde 

• Redações de Jornais 

• Parque gráfico de Jornais

• Visita à órgãos reguladores

• Restaurantes

• Mercado popular

• Feiras culturais

• Áreas de tratamento de resíduos hospitalares

• Consultórios

CIDADANIA

CIENTÍFICO-ACADÊMICO

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

EMPREGABILIDADE, 

EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

L
I
V

R
E
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Anexo II – Atividades Complementares Externas 

 

 

ÊNFASE MACROATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVANTE HORAS AAC

EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 A
M

B
I
E

N
T

A
L

EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas

S
O

C
O

R
R

O
 E

 E
M

E
R

G
Ê

N
C

I
A

S



18 

 

 

 

 
 

 

 

 

EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, 

conferências e outros eventos do tipo com 

abrangência nacional

Comprovante de participação com nome, data e 

assinatura
Até 10 horas

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso

Certificado contendo: nome completo do aluno, 

nome da certificação, assinatura e data de 

realização

Até 20 horas

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos
Declaração da publicação ou prêmio Até 20 horas

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO

Apresentação de trabalho acadêmico em eventos 

científicos

Comprovante de participação, apresentação do 

evento, assinatura e data de realização
Até 20 horas

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus

Ingresso e Resenha Até 2 horas

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO CURSO

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório)

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho ou estágio; contrato de 

realização do estágio; termo de rescisão do 

estágio contendo: nome completo do aluno, nome 

da instituição, descrição da atividade e o total de 

horas dedicadas.

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS)

Cursos online e presenciais desvinculados à 

instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 

de línguas

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição, carga 

horária do curso, assinatura e data de realização

C.H. até o limite de 90 horas

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o trabalho voluntário contendo: 

nome completo do aluno, nome da instituição e 

total de horas trabalhadas

C.H. até o limite de 30% da C.H. de AAC do 

curso de graduação

PALESTRAS EXTERNAS
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 5 horas

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS
Participação em competições universitárias

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento, nome 

completo do aluno, assinatura e data de 

realização

Até 25 horas

INTERCÂMBIO
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio

Declaração carimbada e assinada da instituição 

onde realizou o intercâmbio contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e total de 

horas de intercâmbio

Até 50 horas
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