
Engenharia Aeroespacial
Rua Dona Francisca, 8300 – Bloco U, Zona Industrial Norte, Joinville/SC,  F: 47 3204-2643

Formulário de Validação de Atividades Complementares

Nome _____________________________
Matrícula __________________ Email _________________________

O(a) requerente, acima identificado(a), solicita à Coordenação do curso da Engenharia Aeroespacial da UFSC, a validação da 
carga-horária abaixo identificada das atividades complementares, conforme os comprovantes exigidos à este fim. Os 
documentos comprobatorios apresentados devem estar numerados e listados na coluna "Documento Comprobatório" na 
lista correspondente à atividade.

Tipo de atividade 
complementar

Documento 
Comprobatório

Número de 
horas

Documento 
Apresentado

Atividades de Iniciação e Pesquisa Máx. 100 h/a 0
Bolsista PIBIC/PIBIT/PET e IC 
e Voluntário de Iniciação 
Científica 

Declaração institucional de 
conclusão da atividade 0 45 horas/aula por semestre

Publicações em anais de 
evento científico

Certificado de Publicação 
ou primeira página do 
artigo publicado em anal

0 15 h/a por publicação

Publicações em períodico 
nacional

Primeira página do artigo 
publicado em anal 0 20 h/a por publicação

Publicações em períodico 
internacional

Primeira página do artigo 
publicado em anal 0 30 h/a por publicação

Participação em Eventos da àrea Máx. 80 h/a 0
Participação em congressos, 
seminários técnicos e eventos 
científicos como ouvinte (ex: 
CONEMB,
COBEM, etc.)

Certificado 0
1 h/a por hora de evento ou 10 
h/a quando não constar carga 
horária

Apresentação de trabalho 
científico Certificado 0 10 h/a por trabalho ou poster

Apresentações de Palestras 
técnicas

Certificado e/ou 
declaração do professor 0 10 h/a por palestra

Atividades Profissionais Máx. 90 h/a 0.0
Estágios curricular não 
obrigatório na área compatível 
com o curso

Certificado SIARE com 
horas totais de estágio 0.0 0,2 h/a por hora de estágio

Trabalhos com vínculo 
empregatício na área do curso 
e não utilizado para validar 
estágio obrigatório

Carteira de Trabalho ou 
contrato assinado com 
declaração de horas totais

0.0 0,2 h/a por hora de trabalho

Intercâmbio Nacional / Internacional Máx. 100 h/a 0
Programas de Intercâmbio 
internacional em instituições de 
ensino superior

Certificado de conclusão 
do programa 0 30 h/a por semestre

Curso de idiomas no exterior Certificado com total de 
horas 0 0,5 h/a por hora de curso 

(máximo 20h)
Disciplinas cursadas em 
Outros Cursos ou Instituições 
Afins

Histórico Escolar ou 
certificado da instituição 0 0,5 h/a por hora de curso 

(máximo 20h)

Atividades Acadêmicas Máx. 100 h/a 0
Participações em visitas 
técnicas organizadas pelo 
curso

Declaração assinada pelo 
professor 0 5 h/a por dia de visitação

Participações em órgãos de 
representação estudantil 
(Diretórios, Centros, Atlética,), 
Colegiados  e Conselhos da 
UFSC

Portaria ou declaração 
institucional 0 10 h/a por semestre

Monitorias
Certificado ou declaração 
institucional 0 5 h/a por mês

Disciplina aprovada em cursos 
de pós graduação

Declaração institucional ou 
histórico escolar 0 1 h/a por hora da disciplina



Cursos de curta duração na 
área do curso, presencial ou à 
distância (EAD)

Certificado ou histórico 
escolar 0 1 h/a por hora

Participações em palestras 
técnicas fora de eventos

Certificado ou declaração 
instituciuonal 0 2 h/a por palestra

Atividades de Extensão e Ação Social Máx. 100 h/a 0
Projetos de extensão 
cadastrados no sistema Sigpex
(ex.: equipes de competição)

Certificado ou declaração 
institucional 0  20 h/a por semestre de projeto

Trabalho voluntário Certificado ou declaração 0 1 h/a por hora dedicada (máx. 
20h)

Organização de eventos 
acadêmicos ou técnico-
científicos

Certificado 0 3 h/a por mês trabalhado

Participação em cursos de 
extensão como participante Certificado 0 1 h/a por hora de curso

Atividades Esportivas e Culturais Máx. 50 h/a 0
Cursos de língua / informatica Certificado 0 0,5 h/a por hora
Participações em eventos 
esportivos como representante 
da UFSC ou do CTJ

Certificado 0 4 h/a por evento

Participações em grupos 
artísticos e culturais Certificado 0 20 h/a por semestre

Atividades não previstas e analisadas pelo Colegiado h/a

Carga horária requerida 150h  =  180h/a  
Total de horas realizado  0.0 h/a

0.0 h

Ao entregar este documento à secretaria, o aluno atesta que os comprovantes estão baseados em documentos autênticos, 
sabendo que a fraude é crime grave, passível de punição regimental e criminal. 

Preenchimento do aluno: Joinville ____ de _____________ de ______, _______________________________
Assinatura do alunos

Da coordenação: A coordenação do curso de Engenharia aeroespacial atesta que o aluno cumpre os requisitos 
para validação de atividades complementares.

Validar 180 h/a no curriculo do aluno

Preenchimento do 
coordenador:

Joinville ___ de ____________ de _____, _______________________________
Assinatura do coordenador


