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Curso de Engenharia de Computação 

Projeto Pedagógico do Curso 2018 

 

Atividades Complementares 

 

Compreendem-se como atividades complementares todas e quaisquer 

atividades não previstas no rol das disciplinas obrigatórias do Currículo do 

Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, consideradas 

necessárias à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional 

do futuro engenheiro. As atividades complementares são regulamentadas pela 

Resolução CNE/CES Nº 5, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2016  e a Resolução 

AD REFERENDUM CS nº 31, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016. 

Por meio de ações articuladas de forma interdisciplinar, a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana também são contempladas nas atividades complementares que 

integram, em caráter obrigatório, uma carga horária de 240 horas, distribuídas 

nas seguintes categorias: ensino, pesquisa, extensão, práticas 

profissionalizantes e outras atividades oferecidas pela coordenação do Curso, 

que visem a formação complementar. As atividades complementares 

específicas serão descritas no regimento interno estabelecido e aprovado pelo 

Colegiado do Curso. 

Consideram-se atividades complementares as seguintes: 

 Atividades de pesquisa: participação em núcleos e/ou grupos de 

pesquisa, projetos científicos, apresentação ou publicação de trabalhos em 

eventos técnico-científicos. 

 Participação na organização de eventos técnico-científicos de 

interesse da instituição em atividades afins ao curso. 

 Atividades de extensão: participação em projetos de extensão 

com a comunidade ou em eventos técnico-científicos. 
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 Atividades de ensino: monitoria de disciplinas do Curso de 

Bacharelado em Engenharia de Computação ou afins. 

 Atividades de práticas profissionalizantes: participação em 

projetos realizados por empresas juniores em atividades afins ao Curso de 

Bacharelado em Engenharia de Computação, em estágios extracurriculares na 

área técnica ou em projetos de desenvolvimento tecnológico junto a empresas 

privadas e/ou instituições públicas. 

 Outras atividades oferecidas pela Coordenação do Curso que 

visem sua formação complementar. 

O aluno deverá solicitar à Coordenação do Curso a inclusão da carga-

horária de atividades complementares em seu histórico escolar, através de 

requerimento específico e devidamente comprovado, mediante declaração ou 

certificado informando a carga-horária, período de realização, aproveitamento e 

frequência. O pedido será analisado pelo Coordenador do Curso ou por uma 

comissão designada para esse fim, que poderá deferir ou indeferir o pedido, 

com base nestas normas. Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado 

de Curso. 

A integralização da carga horária das atividades complementares deve 

ser obtida em diferentes tipos de atividades estabelecidas para o curso, 

conforme quadro a seguir. 

 
Distribuição de carga horária de outras atividades acadêmico-científico-culturais. 

 

Atividades Complementares 
Carga horária 

por atividade (h) 

Carga horária 
máxima em 

todo o curso 
(h) 

1. Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos, livros ou periódicos nacionais na área do 
curso. 

10h/trab. 50h 

2. Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos, livros ou periódicos internacionais na área do 
curso. 

20h/trab. 100h 

3. Congressos, conferências, simpósios e afins de 
caráter científico ou tecnológico na área do curso. 
* Participação como ouvinte 

3h/evento 30h 

4. Congressos, conferências, simpósios e afins de 10h/evento 50h 
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Atividades Complementares 
Carga horária 

por atividade (h) 

Carga horária 
máxima em 

todo o curso 
(h) 

caráter científico ou tecnológico na área do curso. 
* Apresentação oral de trabalho 

5. Congressos, conferências, simpósios e afins de 
caráter científico ou tecnológico na área do curso. 
* Apresentação de pôster/painel 

5h/evento 30h 

6. Cursos ou minicursos na área do curso. 
Participação como ouvinte 

Nº de horas¹ 30h 

7. Cursos ou minicursos na área do curso. 
* Participação como ministrante 

2x Nº de horas¹ 60h 

8. Cursos de Língua Estrangeira realizado durante o 
curso. 

4h/semestre 20h 

9. Disciplina Extracurricular. 
* Que não componha a matriz curricular do curso, oferecida 
em cursos superiores do IFPB 

10h/disciplina 30h 

10. Estágio extracurricular na área do curso. 
* Devidamente regulamentados pelo IFPB 

30h/semestre 120h 

11. Projeto de Iniciação Científica/Tecnológica. 
* Participação em projeto devidamente formalizado no IFPB 
e/ou órgão de fomento à pesquisa na área do curso 

60h/projeto 120h 

12. Participação em Atividades de Extensão. 
* Na área do curso, devidamente formalizadas pelo IFPB 

60h/projeto 120h 

13. Monitoria. 
* Em disciplina que compõe o currículo do curso 

20h/semestre 60h 

14. Participação no desenvolvimento de projetos na 
área do curso em empresas juniores e/ou empresas 
incubadas que tenham vínculo com o IFPB. 

20h/projeto 
concluído 

40h 

15. Palestras, mesas redondas, seminários, encontros 
ou oficinas na área do curso. 
* Participação como ouvinte 

2h por 
participação 

20h 

16. Palestras, mesas redondas, seminários, encontros 
ou oficinas na área do curso. 
* Participação como debatedor 

5h/participação 20h 

17. Representação (ou administração) em entidades 
estudantis vinculadas ao IFPB. 
* Como Centro Acadêmico, Colegiado do Curso e Ramo 
Estudantil 

10h/ano 40h 

18. Visita técnica extracurricular na área do curso não 
vinculadas às disciplinas. 
* A visita deve ser organizada pelo IFPB 

4h/visita 20h 

19. Organização de Eventos pelo IFPB. 5h/evento 15h 

20.Participação em Olimpíadas na área do curso. 
* Por exemplo: Olimpíada Paraibana de Informática 

10h/evento 30h 

21. Certificações oficiais na área do curso. 
* A certificação deve ser obtida durante o curso. São 
exemplos: Cisco CCNA, Furukawa FCP e Oracle Java 

40h/certificado 80h 
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Para a contabilização das atividades acadêmico-científico-culturais, o 

aluno do Curso deverá solicitar, por meio de requerimento à Coordenação do 

Curso, a validação das atividades desenvolvidas com os respectivos documentos 

comprobatórios. Cada documento apresentado só poderá ser contabilizado uma 

única vez, ainda que possa ser contemplado em mais de um critério. 

A cada período letivo, o Coordenador do Curso determinará os períodos 

de entrega das solicitações das atividades acadêmico-científico-culturais e de 

divulgação dos resultados. 

Este encaminhará os processos aos membros do Colegiado de Curso 

para análise e apresentação de pareceres que serão avaliados na Plenária do 

Colegiado. Após a aprovação e computação das horas de atividades 

acadêmico-científico-culturais pelo Colegiado, o Coordenador do Curso fará o 

devido registro relativo a cada aluno no Sistema Acadêmico. O Colegiado do 

Curso pode exigir os documentos que considerar importantes para computação 

das horas das outras atividades acadêmico-científico-culturais. 

Só poderão ser contabilizadas as atividades que forem realizadas no 

decorrer do período em que o aluno estiver vinculado ao Curso. 

Os casos omissos e as situações não previstas nessas atividades serão 

analisados pelo Colegiado do Curso. 

 


