ANEXO I
APROVEITAMENTO DE CARGA HORÁRIA – ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Atividade Complementares
Participação em Projeto de Pesquisa
Realização em Projeto de iniciação cientifica
Projeto de Extensão
Participação em Estágio não obrigatório
* Participação como aluno em cursos profissionalizantes ou
de atualização em design ou áreas correlatas, presencial ou à
distância
Participação como colaborador ou voluntario em laboratório
do curso
Realização de Monitoria em disciplina
* Participação como ouvinte ou monitor em congressos,
encontros, seminários e assemelhados, presencial ou a
distância.
Participação em comissão organizadora de eventos
acadêmicos ou científicos, promovidos pela IES ou Entidades
Científicas ou profissionais
Participação em exposições, feiras, mostras e/ou desfiles
como autor de trabalhos
Publicação de trabalhos em eventos de caráter científico ou
periódicos
Participação como apresentador em congressos, encontros,
seminários e assemelhados
Recebimento de premiação ou menção honrosa em concurso
da área (apenas os 3 primeiros lugares).
Realização de palestras como apresentador na área e áreas
afins.
* Ministrar aulas ou cursos de design ou afins vinculados a
projetos
Participação em visita técnica sem vínculo à disciplina
Participação em empresa júnior ou empresas participantes
de processo de incubação
Participação em componentes eletivos livres presenciais ou à
distância oferecidos em outros cursos da UFPE
Participação em componentes eletivos livres presenciais ou à
distância oferecidos por outras instituições de ensino
reconhecidas pelo MEC em Design ou áreas afins
Atividades de representação discente junto aos órgãos da
UFPE e outros, de interesse público.

Carga Horária
Integral.
60 horas por semestre.
½ da carga horária.
⅓ da carga horária.
Integral até 20 horas.
Acima de 20 horas,
considerar 20 horas
acrescido de ⅓ das
demais horas.
⅓ da carga horária.

Carga Horária Máxima

240 horas.

200 horas.

60 horas por disciplina.
Até 30 horas por evento.

120 horas.

Até 30 horas por
atividade.
Até 30 horas por
participação.
60 horas por publicação.
Até 30 horas por
participação.
30 horas por premiação.
Integral.
Integral.

120 horas.

Integral.
⅓ da carga horária.
De acordo com a carga
horária do componente
curricular oferecido.
De acordo com a carga
horária do componente
curricular oferecido.
60 horas.

(*) Alterações aprovadas pelo Colegiado do Curso de Design em 19 de maio de 2020.

