
Atividades Complementares 

Engenharia de Produção 



O que são? 

 São atividades que integram o currículo do curso de 

Engenharia de Produção com carga de 100 horas e 

compreendem as seguintes categorias de 

atividades: 

 

I – atividades de ensino; 

II – atividades de pesquisa; 

III – atividades de extensão. 

 



 

Importante! 

 

 

Atividades realizadas em período anterior à 

matrícula no curso de Engenharia de Produção 

não serão consideradas 



Regulamento que dispõe sobre as atividades 

complementares do curso de Engenharia da 

Produção – versão 11/2020 

Coordenação das Atividades Complementares:  
Profª. Camila Fabrício Poltronieri 



Onde encontrar o regulamento? 
https://engprod.fct.ufg.br/p/16503-atividades-complementares 
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Comprovação  

 

 

 O aluno deve inserir os comprovantes de atividades 

complementares digitalizados no Sistema SIGAA - 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas, no campo apropriado 

 

 O aluno deverá guardar os documentos originais e 

apresentar à coordenação das atividades 

complementares caso seja solicitado 



Quando fazer? 
 

 A submissão dos comprovantes das atividades 
complementares deverá ser feita pelos alunos inscritos em 
TCC1 

 

 Os mesmos terão o prazo de 1 mês após iniciado o 
semestre para colocar no sistema todos os comprovantes a 
serem avaliados. Além disso, deverão preencher a planilha 
em Excel com suas devidas horas e encaminhar à 
coordenação de atividades complementares por e-mail. 

 

 Após esse período, o Coordenador de Atividades 
Complementares analisará os certificados enviados através 
do Sistema SIGAA, tendo o prazo de até 3 meses para 
responder a solicitação 

Atenção! 



Regulamento que dispõe sobre as atividades complementares do 

curso de Engenharia da Produção – versão 11/2020 

Atividades de Ensino 

O quê? Quanto vale? Limitação

? 

- Monitoria voluntária ou com bolsa 

em disciplina do curso de EP ou 

equivalente 

6 hs/mês 60hs 

- Curso de certificação (atualização, 

aperfeiçoamento, complementação) 

em área da EP 

 100% da CH 25hs 

- Curso de idiomas 10% da CH 20hs 

- Participação em projeto de ensino  6 hs/mês 60hs 

Os certificados devem ter 

obrigatoriamente assinatura ou 

comprovação digital 



Regulamento que dispõe sobre as atividades complementares do 

curso de Engenharia da Produção – versão 11/2020 

Atividades de Pesquisa 

O quê? 
Quanto 

vale? 
Limitação? 

- Iniciação Científica/Projeto de Pesquisa 6 hs/mês 60hs 

- Apresentação de pôster/oral e trabalho 

em evento científico nacional 

3hs 12hs 

- Apresentação de pôster/oral e trabalho 

em evento científico internacional 

6hs 12hs 

- Publicação de resumo simples em 

eventos científicos 

3hs 12hs 

- Publicação de resumo expandido em 

eventos científicos 

6hs 12hs 



Regulamento que dispõe sobre as atividades complementares do 

curso de Engenharia da Produção – versão 11/2020 

Atividades de Pesquisa 

O quê? 
Quanto 

vale? 
Limitação? 

- Publicação de trabalho completo em 

eventos científicos 

10hs 20hs 

- Publicação de trabalho completo em 

eventos científicos internacionais 

15hs 30hs 

- Publicação em revista científica  15hrs 30hs 

- Publicação em revista científica com JCR  30hs  60hs 

- Depósito de Patente de invenção ou de 

modelo de utilidade 

20hs 40hs 



Regulamento que dispõe sobre as atividades complementares do 

curso de Engenharia da Produção – versão 11/2020 

Atividades de Extensão 

O quê? 
Quanto 

vale? 
Limitação? 

- Participação em seminários, congressos, 

simpósios, conferências, encontros e 

similares relacionados com os objetivos do 

curso de EP 

100% da 

CH 

5hs por 

evento; 15hs 

no total 

- Participação em eventos científicos 

renomados nacionais e/ou internacionais 

relacionados diretamente com as áreas do 

curso de EP, tais como: ENEGEP, ICIEOM, 

EGOEEP, SIMPEP e outros 

100% da 

CH 

10hs por 

evento; 30hs 

no total 



Regulamento que dispõe sobre as atividades complementares do 

curso de Engenharia da Produção – versão 11/2020 

Atividades de Extensão 

O quê? 
Quanto 

vale? 
Limitação? 

- Organização de eventos relacionados com 

os objetivos do Curso de Eng. de Produção 

50% da CH 30hs 

- Visita técnica relacionada com os objetivos 

do Curso de EP. 

100% da 

CH 

8hs 

- Palestras/Workshop relacionadas com os 

objetivos do Curso de EP 

50% da CH 20hs 

- Estágios não-curriculares relacionados aos 

objetivos do curso com N horas 

10% da CH 60hs 

- Atividades profissionais remuneradas em 

uma ou mais áreas da EP 

15hs/ano 60hs 



Regulamento que dispõe sobre as atividades complementares do 

curso de Engenharia da Produção – versão 11/2020 

Atividades de Extensão 

O quê? 
Quanto 

vale? 
Limitação? 

- Participação em projeto extensionista, 

relacionado aos objetivos do Curso e 

realizado em empresas/instituições 

50% da CH 30hs 

- Representação discente junto ao colegiado 

do curso 

10hs/ano 20hs 

- Participação em Empresa Jr. 6hs/mês 60hs 

- Membro da diretoria da Atlética do curso 

de EP 

1hr/mês 18hs 

- Jogadores dos times da Atlética do curso 

de EP 

1hr/mês 12hs 


