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NORMAS DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO 

TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Técnico em Controle Ambiental 

constituem um conjunto de estratégias pedagógico-didáticas que permitem articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão e a flexibilidade curricular possibilita o 

desenvolvimento de atitudes e ações empreendedoras e inovadoras, tendo como foco as 

vivências da aprendizagem para capacitação e para a inserção no mundo do trabalho.  

Nesse sentido, o curso prevê o desenvolvimento de cursos de pequena duração, 

seminários, mostras, exposições, fóruns, palestras, visitas técnicas, realização de estágios 

não curriculares e outras atividades que articulem o currículo a temas de relevância social, 

local e/ou regional e potencializem recursos materiais, físicos e humanos disponíveis. 

Aa Atividades Complementares são obrigatórias, e fora dos componentes 

curriculares obrigatórios, compondo a carga horária mínima e devem contabilizar 180 

horas, para obtenção do certificado de conclusão do curso. 

As atividades complementares serão validadas com apresentação de certificados ou 

atestados, contendo número de horas, descrição das atividades desenvolvidas, sendo 

validadas pelo Colegiado do Curso, após exame de sua compatibilidade com os objetivos 

do curso. Todas as atividades devem ser realizados em data posterior ao ingresso do 

discente no curso. 

A comprovação das atividades complementares será realizada por meio do 

preenchimento do Relatório de Atividades Complementares acompanhado pelos 

comprovantes, na forma de cópia dos documentos originais encadernados, e em ordem de 

apresentação. A entrega do Relatório de Atividades Complementares será realizada uma 

única vez antes do término do 4º período do curso, no entanto será realizado um 

acompanhamento semestral por meio da entrega dos comprovantes digital ou física. 

 

 

  



 

Serão consideradas atividades complementares: 

 Área de ensino: atividades de monitoria, participação em seminários, 

congressos, jornadas, eventos, simpósios, cursos, grupos de estudos 

registrados no Setor de Projetos.  

 Área de pesquisa: estágios voluntários em pesquisa e participação em 

programa de iniciação científica.  

 Área de extensão: participação em programas e projetos de extensão, 

estágios não obrigatórios e representação acadêmica 

 

Para o Curso Técnico em Controle Ambiental serão consideradas, para fins de 

cômputo de carga horária de Atividades Complementares, as seguintes atividades: 

 

Código Atividade Comprovante Carga 

Horária 

ATCO0082 Participação em projetos pesquisa. Documento emitido pelo 

órgão responsável e/ou 

coordenador do projeto. 

Máximo 

150 horas 

ATCO0069 Participação em projetos de extensão. 

 

Documento emitido pelo 

órgão responsável e/ou 

coordenador do projeto. 

Máximo 

150 horas 

ATCO0413 Participação como ouvinte em palestra, 

seminário, simpósio, congresso, 

conferência, jornadas e outros eventos de 

natureza técnica e científica relacionadas à 

área de formação. 

Documento de 

participação emitido pelo 

órgão responsável. 

Máximo 

150 horas 

ATCO0460 Participação como organizador/palestrante 

em seminário, simpósio, congresso, 

conferência, jornadas e outros eventos de 

natureza técnica e científica relacionadas à 

área de formação. 

Documento de 

participação emitido pelo 

órgão responsável. 

Máximo 

60 horas 

ATCO0522 Disciplinas cursadas em outros cursos de 

instituições de ensino reconhecidas pelo 

MEC relacionadas à área de formação e/ou 

disciplinas facultativas oferecidas pelo 

curso. 

Histórico escolar ou 

declaração emitida pela 

secretaria acadêmica, 

constando o 

aproveitamento do aluno. 

Máximo 

120 horas 



ATCO0002 Estágio curricular supervisionado não 

obrigatório. 

Termo de Estágio e 

Relatório de Estágio. 

Máximo 

150 horas 

ATCO0886 Publicações (artigos, resumos, pôsteres, 

apresentação de trabalhos). 

Exemplar da publicação. Máximo 

90 horas 

ATCO0722 Participação em visitas técnicas. Atestado de participação 

assinado 

pelo professor 

responsável. 

Máximo 

90 horas 

ATCO0187 Curso de formação na área específica. Documento emitido pelo 

órgão responsável. 

Máximo 

150 horas 

ATCO0190 Curso de Extensão Documento emitido pelo 

órgão responsável. 

Máximo 

150 horas 

ATCO0199 Curso de Línguas Documento emitido pelo 

órgão responsável. 

Máximo 

150 horas 

ATCO0197 Curso de Informática Documento emitido pelo 

órgão responsável. 

Máximo 

150 horas 

ATCO1206 Atividade profissional na área de formação. Atestado da empresa 

onde realizou 

a atividade. 

Máximo 

150 horas 

ATCO0072 Atividade de monitoria. Atestado de participação 

assinado pelo professor 

responsável. 

Máximo 

90 horas 

 

 

 

A Coordenação do Curso de Técnico em Controle Ambiental será responsável 

pela implantação, acompanhamento e avaliação das Atividades Complementares. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Técnico em 

Controle Ambiental. 

Esta norma entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
 

Uberlândia, 12 de novembro de 2019 

 
 

Colegiado do Curso de Técnico em Controle Ambiental 


