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8.1.4. Núcleo de Estudos Integradores para Enriquecimento Curricular 

 

O núcleo de estudos integradores para o enriquecimento curricular compreende 200  

horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse 

dos estudantes. Conforme as DCN essas atividades podem ser:  

 

a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica, 

iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre outros,  

efinidos no projeto institucional da instituição de educação superior e 

diretamente orientados pelo corpo docente da mesma instituição;  

b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas do campo 

educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de estudos, 

experiências e utilização de recursos pedagógicos; 

c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC; 

d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à apropriação de 

recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a realidade estudada e 

criar conexões com a vida social  

 

 

No Quadro 6 exemplificamos possíveis atividades que se enquadram nesse núcleo. 

 

Quadro 6: Atividades teórico-práticas de aprofundamento  

Atividade  Carga horária Código 

Disciplina Facultativa, cursada com 

aproveitamento, na UFU ou em outra Instituição 

de Ensino Superior 

60 h por disciplina, respeitando 

o teto de 120 h. 
ATCO1126 

Participação em representação estudantil em 

conselhos, colegiados, diretorias de grêmios, 

diretórios acadêmicos ou diretório central dos 

estudantes da UFU. 

60 h por ano de mandato,  

Teto: 120 h 
ATCO0708 

Atividades de ensino, como cursos preparatórios 

para o ingresso no ensino superior alternativo, etc. 

60 h para cada 200 horas de 

aula. 

Teto: 120 h 

ATCO1179 

Participação em projetos de iniciação à docência 

(PIBID, Residência...) 

60 h por ano de bolsa. 

Teto: 120 h 
ATCO0478 

Atividades de pesquisa com bolsa (UFU, CNPq, 

FAPEMIG...) 

60 h por ano de bolsa,  

Teto: 120 h 
ATCO0477 

Atividades de pesquisa sem bolsa (pesquisa que 

for submetidas e aprovadas ao comitê da UFU 

PIVIC) 

60 h por ano de bolsa. 

Teto: 120 h 
ATCO1105 

Atividades de monitoria em disciplinas da 30 h por semestre. ATCO0076 
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graduação. Teto: 120 h 

Atividades de monitoria em escolas da Educação 

Básica com ou sem bolsa 

30 h por semestre. 

Teto: 120 h 
ATCO0075 

Atividades de extensão com bolsa (monitor no 

DICA) 

30 h por semestre. 

Teto: 120 h 
ATCO0069 

Participação na organização de eventos de 

pesquisa, ensino e extensão (Semana da Física, 

Brincando e Aprendendo, Ciência Viva, entre 

outros)  

20 h por evento 

Teto: 60 h 
ATCO0737 

Parecerista de anais de evento (Exemplo: trabalhos 

do Ciência Viva).  

20 h por evento 

Teto: 60 h 
ATCO0403 

Participação, como ouvinte, em mini-cursos, 

PROSSIGA, oficinas. 

Igual a carga horária 

especificada no certificado de 

participação. 

Teto: 120 h 

ATCO0730 

Participação em cursos de idiomas 
60 h por curso 

Teto: 120 h 
ATCO0772 

Carga horária excedente de disciplinas cursadas do 

currículo novo para a equivalência de disciplinas 

do currículo vigente. 

Igual a carga horária 

especificada no certificado de 

participação. 

Teto: 150 h 

ATCO0059 

Participação, como ouvinte, em defesas de 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

5 h por participação. 

Teto: 80 h 
ATCO0715 

Participação em seminários. 
5 h por participação. 

Teto: 80 h 
ATCO0716 

Participação, como monitor, em eventos 

científicos, extensão. (Exemplo: Brincando e 

Aprendendo, Ciência Viva...) 

20 h por evento 

Teto: 60 h 
ATCO0407 

Apresentação de trabalho em evento científicos 

com publicação de resumo em eventos regionais 

(Ex: Semana da Física) 

20 h por participação. 

Teto: 60 h 
ATCO1109 

Apresentação de trabalho em evento científicos 

com publicação de resumo expandido nacionais 

30 h por participação 

Teto: 80 h 
ATCO1108 

Apresentação de trabalho em evento científico 

com publicação de trabalho completo 

40 h por participação  

Teto: 120 h 
ATCO0025 

Apresentação em evento científico internacional 

com publicação de trabalho 

40 h por participação 

Teto: 120 h 
ATCO0045 

Apresentação de Mini-curso, Oficinas, Feiras 

(Exemplo: Estande no Brincando e Aprendendo) 

30 h por trabalho 

Teto: 120 h 
ATCO0092 

Publicação de trabalho completo em anais de 

evento (sem apresentação) 

30 h por trabalho 

Teto: 120 h 
ATCO0965 

Publicação de artigo em periódicos acadêmicos  
60 h por trabalho 

Teto: 120 h 
ATCO0952 

Publicação de artigos em periódicos de divulgação  

científica (Jornais, revistas...) 

50 h por trabalho 

Teto: 120 h 
ATCO0917 

 

Os estudantes deverão entregar uma cópia do comprovante de cada atividade realizada na 

secretaria da coordenação do curso, para que seja feita a contagem e validação da carga 
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horária. O colegiado terá autonomia para pontuar e validar atividades não mencionadas na 

no Quadro 6. 

 

Quadro 7. Síntese da distribuição de carga horária por componente curriculares 

Componentes Curriculares 
Carga Horária 

Total 
Percentual (%) 

Disciplinas Obrigatórias 1800 56 

Disciplinas Optativas Gerais 180 6 

Disciplinas Optativas de Licenciatura 120 4 

Prática como Componente Curricular 405 12 

Estágio Supervisionado 405 12 

Trabalho de Conclusão de Curso 120 4 

Atividades Acadêmicas Complementares 200 6 

Total 3230 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


