
INSTITUTO DE HISTÓRIA 
CURSOS DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Grupo 1 – Atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Representação Estudantil 
 

Atividade Forma de Comprovação Valor em Horas 
ATCO0708 

Representação estudantil 
(Colegiado da Graduação, Conselho do Instituto, 

Centro Acadêmico, DCE, UNE...). 

Atas ou documentos similares que atestem a nomeação e a exoneração ou 
término do mandato, emitidas pelo órgão colegiado competente. 

60 horas por ano de mandato, 
respeitando o teto de 120 horas para o 

total de atividades deste tipo. 

ATCO1126 
Disciplina Facultativa cursada, com aproveitamento, 
na UFU ou em outra Instituição de Ensino Superior 

Histórico Escolar Até 60 horas 

ATCO0123 
Atividades de pesquisa com bolsa 

(UFU, CNPq, FAPEMIG...). 

Documento que ateste a aprovação do relatório final (e parcial quando for o 
caso) do bolsista, emitido pelo órgão que financiou a pesquisa. 

90 horas por ano de bolsa,  
respeitando teto de 180 horas para 

atividades deste tipo. 

ATCO0081 
Atividades de pesquisa sem bolsa. 

(obs.: atividades de pesquisa sem bolsa que forem 
submetidas ao comitê da UFU que avalia o PIBIC e 

que forem aprovadas seguirão os mesmos critérios de 
atividades de pesquisa com bolsa) 

Documento emitido pelo orientador da atividade, devidamente validado 
pelo Colegiado do Curso de História. No Documento deverá constar uma 
descrição sumária da atividade, seus objetivos e uma apreciação do 
desempenho do aluno. 

Até 40 horas por semestre, 
respeitando o teto de 80 horas para o 

total de atividades deste tipo. 

ATCO0097 
Atividades de extensão com bolsa. 

Documento que ateste a participação do aluno no projeto e seu 
desempenho, emitido pelo órgão que financiou o mesmo. 

90 horas por ano de bolsa,  
respeitando teto de 180 horas para 

atividades deste tipo. 

ATCO0099 
Atividades de extensão sem bolsa. 

(obs.: atividades de extensão sem bolsa que forem 
submetidas ao comitê da UFU que avalia o PIBEG e 

que forem aprovadas seguirão os mesmos critérios de 
atividades de extensão com bolsa) 

Documento emitido pelo orientador da atividade, devidamente validado 
pelo Colegiado do Curso de História. No Documento deverá constar uma 
descrição sumária da atividade, seus objetivos e uma apreciação do 
desempenho do aluno. 

Até 40 horas por semestre, 
respeitando o teto de 80 horas para o 

total de atividades deste tipo. 

ATCO0104 
Atividades de monitoria em disciplinas de graduação. 

Documento emitido pelo colegiado competente, atestando a participação e 
o desempenho do aluno na atividade. 

40 horas por semestre de monitoria, 
respeitando o teto de 80 horas para o 

total de atividades deste tipo. 

ATCO0114 
Atividades de monitorias em ambientes acadêmicos 

do INHIS 
(CDHIS, periódicos, LEAH, Museu do Índio). 

Documento emitido pelo Conselho do INHIS que ateste a realização da 
monitoria e o desempenho do monitor. 

40 horas por semestre de monitoria, 
respeitando o teto de 80 horas para o 

total de atividades deste tipo. 

ATCO0103 
Atividades de monitorias em ambientes acadêmicos 

de outras unidades da UFU. 

Documento emitido pelo Conselho da unidade que recebeu o monitor, 
atestando sua participação e desempenho. 

40 horas por semestre de monitoria, 
respeitando o teto de 80 horas para o 

total de atividades deste tipo. 

 



 

Grupo 2 – Atividades de Caráter Científico e de Divulgação Científica 
 

Atividade Forma de Comprovação Valor em Horas 

ATCO0413 
Participação, como ouvinte, em minicursos, cursos de 

extensão, oficinas, colóquios, palestras e outros. 

Certificado de participação, emitido pela entidade promotora e constando a 
carga horária da atividade. 

Igual à carga horária especificada no 
certificado de participação, respeitando 

o teto de 60 horas para o total de 
atividades deste tipo. 

ATCO0238 
Frequência e aprovação em disciplinas facultativas (nas 
quais esteja efetivamente matriculado), cursadas durante 

seu tempo de integralização curricular no curso de 
História. 

Registro da disciplina facultativa no Histórico Escolar, constando sua 
aprovação. 

Carga horária total das disciplinas 
cursadas, respeitando o teto de 60 

horas para o total de atividades deste 
tipo. 

ATCO0014 
Apresentação de comunicações ou pôsteres em 

eventos científicos 
(semanas acadêmicas, semanas de história, ANPUH) 

Certificado de apresentação emitido pela entidade promotora. 

10 horas por comunicações ou pôsteres 
apresentados ou carga horária 

constante no certificado de participação, 
respeitando o teto de 80 horas para 

atividades deste tipo. 

ATCO0959 
Publicação de trabalhos completos em anais de 

eventos científicos. 

Cópia do material publicado e certificado do organizador dos anais do 
evento. 

10 horas por publicações em anais, 
respeitando o teto de 40 horas para 

atividades deste tipo. 

ATCO0944 
Publicação de resumos em anais de eventos científicos. 

Cópia do material publicado e certificado do organizador dos anais do 
evento. 

05 horas por resumo publicado em 
anais, respeitando o teto de 20 horas 

para atividades deste tipo. 

ATCO0910 
Publicação de artigos em periódicos científicos com 

ISSN e conselho editorial. 
Cópia do material publicado e certificado do editor do periódico. 30 horas por artigo publicado. 

ATCO0909 
Publicação de artigos em periódicos de divulgação 

científica ou de caráter não acadêmico (jornais, 
revistas). 

Cópia do material publicado e certificado do editor do periódico. 
15 horas por artigo publicado, 

 respeitando o teto de 60 horas para 
atividades deste tipo. 

ATCO0220 
Desenvolvimento ou participação no desenvolvimento 

de material informacional (divulgação científica) ou 
didático (livros, CD-ROMs, vídeos, exposições) 

Cópia do material desenvolvido e certificado do coordenador ou 
organizador do projeto. 

20 horas por material desenvolvido, 
respeitando o teto de 80 horas para 

atividades deste tipo. 

ATCO0222 
Desenvolvimento ou participação no desenvolvimento 
de instrumentos de pesquisa, guias ou catálogos de 

acervos de memória e/ou exposições. 

Cópia do material desenvolvido e certificado do coordenador ou 
organizador do projeto. 

20 horas por material desenvolvido, 
respeitando o teto de 80 horas para 

atividades deste tipo. 

ATCO0376 
Organização ou participação na organização de eventos 

científicos (semana acadêmicas, semana de História) 
Certificado de participação emitido pela entidade promotora. 

10 horas por evento organizado, 
respeitando o teto de 40 horas para 

atividades deste tipo. 

ATCO0386 
Outras atividades de caráter científico ou de divulgação 

científica. (Sujeito à aprovação do colegiado) 
A critério do colegiado do curso. A critério do colegiado do curso. 

 



 

Grupo 3 – Atividades de Caráter Artístico e Cultural 
 

Atividade Forma de Comprovação Valor em Horas 
ATCO0835 

Produção ou participação na produção de objetos 
artísticos (vídeo, artes plásticas, curadoria, literatura, 

artes performáticas, música...). 
(Sujeito à aprovação do colegiado) 

A critério do colegiado do curso. 
20 horas por produção, respeitando o 

teto de 80 horas para o total de 
atividades deste tipo. 

ATCO0637 
Participação em oficinas, cursos ou mini-cursos 

relacionados a manifestações artísticas e culturais. 

Certificado de participação, emitido pela entidade promotora e constando a 
carga horária da atividade. 

Igual à carga horária especificada no 
certificado de participação, 

respeitando o teto de 60 horas para o 
total de atividades deste tipo. 

ATCO0383 
Outras atividades de caráter artístico ou cultural. 

(Sujeito à aprovação do colegiado) 
A critério do colegiado do curso. A critério do colegiado do curso. 

 

Grupo 4 – Atividades de Caráter Técnico e Educativo 
 

Atividade Forma de Comprovação Valor em Horas 
ATCO1067 

Vistas técnicas a museus, arquivos, centros de 
documentação e outras instituições voltadas à 

memória histórica, cultural ou artística. 

Certificado da instituição promotora ou do coordenador do projeto, 
constando carga horária. 

Igual à carga horária especificada no 
certificado de participação, 

respeitando o teto de 40 horas para o 
total de atividades deste tipo. 

ATCO1047 
Traduções de artigos, produção de resenhas, 

editoração, diagramação e revisão técnica de material 
publicado em periódicos acadêmicos com ISSN e 

política seletiva. 

Cópia do material publicado e certificado do editor do periódico. 
20 horas por material publicado, 

respeitando o teto de 40 horas para 
atividades deste tipo. 

ATCO1003 
Realização de trabalhos voltados à educação e/ou 

alfabetização de jovens e adultos. 
(Sujeito à aprovação do colegiado) 

A critério do colegiado do curso. 
A critério do colegiado do curso, 

respeitando o teto de 60 horas para o 
total de atividades deste tipo. 

ATCO1001 
Realização de trabalhos voltados à promoção do 

exercício da cidadania. 
(Sujeito à aprovação do colegiado) 

A critério do colegiado do curso. 
A critério do colegiado do curso, 

respeitando o teto de 60 horas para o 
total de atividades deste tipo. 

ATCO0641 
Participação em oficinas, cursos ou mini-cursos 
relacionados ao aprendizado de técnicas úteis à 

profissão do professor/historiador. 

Certificado de participação, emitido pela entidade promotora e constando a 
carga horária da atividade. 

Igual à carga horária especificada no 
certificado de participação, 

respeitando o teto de 60 horas para o 
total de atividades deste tipo. 

ATCO0389 
Outras atividades de caráter técnico ou educativo. 

(Sujeito à aprovação do colegiado) 
A critério do colegiado do curso. A critério do colegiado do curso. 

 


