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ATIVIDADES COMPLEMENTARES – TABELA DE VALORES 

Aluno: 
Matrícula: 

  
ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 
 

        ESPECIFICAÇÃO 

 
  

 CARGA HORÁRIA 
(INDIVIDUAL)  

 

 
CARGA 

HORÁRIA 
(MÁXIMA) 

 
C.H. 
OBTIDA 
 

C.H. 
CONSIDERADA 

 Representação Estudantil 
nos Conselhos da UEFS 

(CONSEPE, CONSU, 
departamentos, 

colegiados) 

10 h por ano 
(máximo 3 anos) 30 horas   

 Participação Estudantil 
em Diretórios Central e 

Acadêmico 

10 h por ano 
(máximo 3 anos) 30 horas   

ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Participação em 
atividades de 

administração da 
Residência Universitária 

10 h por ano 
(máximo 3 anos) 30 horas   

 

Mesário Voluntário 

Até 30 horas por 
eleição 

(máximo de 2 
eleições) 

 

60 horas   

 Participação em Empresa 
Júnior 

30 h por ano 
(máximo 3 anos) 90 horas   

 
 

ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

 
Cursos de Formação na 

área1 
 

Carga horária 
cursada 100 horas   

Cursos de Formação em 
áreas afins2 

Carga horária 
cursada 40 horas   

 Coordenação 
Pedagógica, Assessoria 
ou Consultoria na Área 
de atuação do Curso3 

50 h por curso 
(máximo de 3 

cursos   ) 
150 horas   

ATIVIDADES DE 
EXTENSÃO 

Participação em 
Programas ou Projetos 

Institucionais de 
Extensão4 

50h por ano 
(máximo 3 anos) 

 
150 horas   

 Estágio Extra Curricular – 
Função Docência (com 

bolsa ou voluntário) 
 

50 h por ano 
(máximo 3 anos) 150 horas   

 
1 Atividades de formação de caráter variado, relacionados a área de Música, realizados presencialmente ou virtualmente: oficinas, 
vivências, cursos, minicursos, treinamento, etc.  
2 A Banca avaliadora é soberana para identificar e reconhecer cursos de áreas afins que dialoguem com a formação pedagógica 
musical discente. 
3 Atividade deve ser comprovada por declaração da Instituição ao qual a atividade foi ofertada. 
4 Programas ou Projetos de Extensão reconhecidos pelo PROEXT UEFS, PIBID, Bolsa Arte e Cultura, etc. 



ESTÁGIO Estágio Extra Curricular – 
Outras funções5 (com 
bolsa ou voluntário) 

30 h por ano 
(máximo 3 anos) 

75% do total de 
carga horária 

complementar 
  

 Participação em eventos 
técnicos, científicos e 

culturais 

 
10 h por evento 

 

40% do total de 
carga horária 

complementar 
  

 Participação em eventos 
técnicos, científicos e 

culturais com 
apresentação de 

trabalhos 

20 h por evento sem limite   

EVENTOS 
(CIENTÍFICOS, 
CULTURAIS E 

TÉCNICOS) 

Participação em eventos 
técnicos, científicos e 

culturais na condição de 
ministrante 

 
Carga horária 

ministrada 
60 horas   

 Monitoria em eventos 
técnicos, científicos e 

culturais 
10 h por evento 20 horas   

 
 

Participação em 
organização de eventos 

 
10 h por evento 30 horas   

 Apresentação Artística 
(solo ou em grupo) 1h por evento 20 horas   

 Participação em 
Comissão Julgadora em 

eventos da área 6 
10 por evento 20 horas   

IDIOMA Curso de Língua 
Estrangeira (Instituição 

reconhecida) 
30 h por curso 30 horas   

INFORMÁTICA Curso de Informática 30 h por curso 30 horas   
MONITORIA Monitoria em 

componentes 
curriculares pertencentes 

ao currículo (com bolsa 
ou voluntária) 

50 h 
(máximo 3 anos) 

150 horas 
   

 Publicação de artigo 
científico em revista 

especializada e em anais 
de eventos 

25 h por 
publicação sem limite   

PRODUÇÕES 
(CIENTÍFICAS, 
CULTURAIS E 

TÉCNICAS) 

Publicação de artigo 
científico em revista 

especializada e em anais 
de eventos em co-autoria 

25 h por 
publicação sem limite   

 Arranjo ou Composição 
de Obra Musical (autoria 

ou co-autoria)7 
5 h por obra 30 horas   

Produção de material 
didático, produtos 

tecnológicos, editoração 
de partitura publicada 

10 h por produção 40 horas   

OUTRAS ATIVIDADES 
RECONHECIDAS 

Mostra de vídeos 
técnicos durante o 

período de integralização 
do Curso 

1 h por atividade  
20 horas   

 
5 Funções como apoio administrativo na Secretaria, Assessoria de Comunicação, etc. 
6 Participação como júri de Festivais de Música, etc. 
7 A produção deve ser comprovada por registro escrito (partitura), registro áudio ou audiovisual, acompanhada de declaração ou 
programa de apresentação musical que confirme a autoria ou co-autoria da obra musical. 



 Participação como 
ouvintes em Defesas de 

Monografias 
1 h por atividade 20 horas   

TOTAL      
 


