ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 100 horas
Administração
Atividades

Limite máximo de aproveitamento

Monitoria em disciplinas do curso

Trabalhos desenvolvidos com orientação
apresentação ou não à comunidade acadêmica

Até 20 horas por mês ou por semestre,
máximo 80 horas
docente, Até 10 horas por trabalho, máximo de 40
horas

Iniciação Científica

Até 20 horas por mês, máximo de 60 horas

Publicação de trabalhos originais, artigos, ensaios e Até 5 horas por publicação, máximo de 20
resenhas, afins com o curso, em periódicos, jornais horas
acadêmicos ou não
Palestras (afins com o curso) e aula magna

Até 3 horas por evento, máximo de 40 horas

Seminários,
simpósios,
congressos,
exposições, Até 20 horas por evento, máximo de 60 horas
conferências, sessões de vídeo, oficinas, jornadas, mesas
redondas, minicursos e outros.
Cursos de Idiomas Estrangeiros

Até 40 horas

Cursos de Língua Portuguesa

Até 40 horas

Atividades externas de divulgação da IES

Até 20 horas por evento, máximo de 40 horas

Assistência comprovada em defesas de monografia de Até 1 hora por sessão, máximo 10 horas
conclusão de curso de graduação da FAPAM
Grupos de estudo orientados por docente de cursos de Até 2 horas por reunião, máximo de 20 horas
graduação da FAPAM
Participação efetiva como membro de entidades estudantis Até 10 horas por ano, máximo 20 horas
reconhecidas pela IES como Diretório Acadêmico,
Colegiados, núcleos de estudo, etc.
Cursos livres de atualização, ligados à área de formação

Até 40 horas

Disciplinas extracurriculares ou eletivas, cursadas em 50% do total da carga horária atribuída,
outras IES, ou na FAPAM ligadas à área de formação máximo de 40 horas.
previamente aprovadas pelo coordenador do curso

Curso de Informática

Até 40 horas

Cursos da área de formação não presenciais (à distância, Até 5 horas por atividades, máximo de 30
videoconferência...)
horas
Participação em Ações sociais,
coordenados pela FAPAM

trabalho voluntário Até 10 horas por atividade ou projeto,
máximo de 40 horas

Trabalho de campo

Até 30 horas por trabalho e por semestre

Estágios extracurriculares relacionados diretamente à Máximo de 60 horas Contrato de estágio e
formação profissional
relatório da atividade com assinatura do
responsável.
Participação em Conselhos Municipais que promovam a
inclusão social em especial naqueles relacionados à
Educação
Étnico
racial,
Educação
Ambiental,
Sustentabilidade e Direitos Humanos.

20% (20 horas) do total da carga horária de
AAC prevista para o curso. A cada semestre
subsequente, o aluno ganhará mais 5% (5
horas) do total da carga horária de AAC
prevista para o curso, sendo limitado a 2 anos
(máximo 35 horas).

