
 
NORMAS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
As normas reguladoras para cursos de graduação do ITA definem Atividades           

Complementares como “atividades realizadas interna ou externamente ao ITA, de          
livre escolha do estudante e desenvolvidas a qualquer tempo no decorrer do seu             
curso de graduação, estimuladas pela Escola ou pelo Curso para promover o            
desenvolvimento de habilidades, competências e o aperfeiçoamento na formação         
profissional e pessoal, agregando valor ao currículo do aluno” (ICA 37-332, 2017).            
Tais atividades não deverão, quando contabilizadas com o Estágio Curricular          
Supervisionado, exceder 20% da carga horária total do curso (Parecer CES/CNE nº            
2/2007). 

 
Art. 1º - O Conselho de Curso é responsável pela apreciação e aprovação das              
Atividades Complementares. 

 
Art. 2º - As Atividades Complementares seguem as categorias, critérios e requisitos            
descritos no Anexo I. 

Parágrafo único - Há um limite máximo de horas para cada Atividade            
Complementar. As horas excedentes não poderão ser aproveitadas para os          
fins previstos nestas Normas. 
 

Art. 3º - A operacionalização das Atividades Complementares segue a deliberação: 
I. Antes de iniciar a Atividade, o aluno poderá solicitar um parecer da            

Coordenação de Curso mediante submissão do formulário de inscrição         
(Anexo II). Sem autorização prévia, não haverá garantia de aproveitamento da           
Atividade. 

 
II. Após a realização da Atividade, o aluno deverá submeter o formulário de            

contabilização de horas (Anexo III) com os respectivos comprovantes à          
Coordenação. Conforme a documentação e/ou desempenho do aluno, a         
Coordenação atribuirá o número de horas à atividade.  

 
Art. 4o - Compete à Comissão de Currículos (IC/CCR) fazer ajustes nos anexos             
destas normas.  
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ANEXO I 

 
Lista das Atividades Complementares  
 

Atividade Complementar (ACP) 
Máx. de 
horas  

Requisito para 
validação 

Atividades de iniciação à docência, à pesquisa e ao desenvolvimento 
ACP-11 – Exercício de monitoria 60 Parecer do orientador 

ACP-12 – Participação em pesquisas e projetos 
institucionais  

60 Parecer do orientador 

ACP-13 – Realização de projeto de iniciação científica  120 Parecer do orientador 
ACP-14 – Participação em grupos de estudo/pesquisa 

sob a supervisão de professores ou alunos 
de mestrado ou doutorado 

60 Parecer do supervisor 

ACP-15 – Participação em Projetos Integrados 
(iniciativas técnicas: AeroDesign ITA, eVTOL 
ITA, ITAndroids, ITA Baja, ITA 
RocketDesign, etc.) 

60 Parecer do supervisor e 
relatório de atividades 

Congressos, seminários, conferências e outras atividades  
ACP-21 – Seminários, conferências, palestras e 

workshops assistidos 
30 Comprovante de participação 

ACP-22 – Defesas de dissertação de mestrado e tese 
de doutorado assistidas 

20 Comprovante de participação 

ACP-23 – Colaboração em eventos, mostras e 
exposições 

30 Comprovante de participação 

ACP-24 – Participação em Congressos 30 Comprovante de participação 
ACP-25 – Participação em desafios estudantis 

(Olimpíadas, Desafio SEBRAE, etc.) 
30 Comprovante de participação  

ACP-26 – Colóquios 80 Parecer do coordenador  
Publicações 
ACP-31* – Artigos aceitos para publicação em revistas 
com revisor 

90 Cópia do artigo e 
comprovante de aceitação 

ACP-32* – Artigos aceitos para publicação em revistas 
sem revisor 

60 Cópia do artigo e 
comprovante de aceitação 

ACP-33* – Artigos aceitos para publicação em anais 
de congressos 

60 Cópia do artigo e 
comprovante de aceitação 

ACP-34* – Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos 

30 Certificado de apresentação 

ACP-35 – Participação como expositor em feiras e 
mostras 

30 Comprovante de participação  

Vivência profissional  
ACP-41* – Realização de estágios não obrigatórios em 

laboratórios do ITA ou empresas 
200 Cópia do registro do estágio 

feito junto à DAE, 
comprovante de realização e 
relatório de atividades. 

ACP-42 – Participação em atividades integradas ao 
âmbito profissional (iniciativas não-técnicas: 
ITA Júnior, CEE, CASD - Curso Alberto 
Santos Dumont, etc.) 

60 Comprovante de participação 
e relatório de atividades 

ACP-43* – Participação em projetos sociais 30 Comprovante de participação 
e relatório de atividades 

ACP-44 – Participação em visitas técnicas 60 Comprovante de participação 
ACP-45* – Participação em atividades de vivência 

profissional organizadas por empresas ou 
instituições externas ao ITA 

60 Comprovante de realização e 
relatório de atividades 

Atividades de Extensão  
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ACP-51* – Disciplinas cursadas em programas de 
extensão 

60 Certificado de realização 

Representação Discente 
ACP-61* – Representação de turma 30 Parecer da Coordenação 

ACP-62* – Participação no CASD - Centro Acadêmico 
Santos Dumont 

60 Parecer da DAE 

Outras Atividades Complementares 
ACP-71* – Disciplinas eletivas 120 Parecer da Coordenação 
ACP-72* – Outras atividades  60 Comprovante de realização e 

relatório de atividades 
ACP-73* – Curso de Línguas 60 Comprovante de participação 
ACP-74 – Práticas Esportivas Regulares 30 Comprovante de participação 
OBS: as ACPs marcadas com asterisco (*) possuem notas detalhadas a seguir. 
 

 

NOTAS: 
 
ACP-31 – ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO EM REVISTAS COM         
REVISOR – O aluno que atuar como coautor de trabalho aceito ou já publicado em               
revista com revisor terá direito a até 45 horas em Atividades Complementares por             
artigo. A comprovação da atividade será feita mediante a entrega da cópia do artigo              
e comprovante de aceitação à Coordenação do Curso. O número máximo de horas             
para esta atividade é 90. 
ACP-32 – ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO EM REVISTAS SEM         
REVISOR – O aluno que atuar como coautor de trabalho aceito ou já publicado em               
revista sem revisor terá direito a até 15 horas em Atividades Complementares por             
artigo. A comprovação da atividade será feita mediante a entrega da cópia do artigo              
e comprovante de aceitação à Coordenação do Curso. O número máximo de horas             
para esta atividade é 60.  
ACP-33 – ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO EM ANAIS DE         
CONGRESSOS – O aluno que atuar como coautor de trabalho aceito para            
publicação ou já publicado em anais de congressos, seminários e conferências terá            
direito a até 15 horas em Atividades Complementares por trabalho. A comprovação            
da atividade será feita mediante a entrega da cópia do trabalho e comprovante de              
aceitação à Coordenação do Curso. O número máximo de horas para esta            
atividade é 60.  
ACP-34 – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS – O          
aluno que apresentar trabalhos em congressos, seminários e conferências terá          
direito a até 15 horas em Atividades Complementares por trabalho. A comprovação            
da atividade será feita mediante a entrega da cópia do certificado de apresentação             
do trabalho à Coordenação do Curso. O número máximo de horas para esta             
atividade é 30.  
ACP-41 – REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS EM        
LABORATÓRIOS DO ITA OU EMPRESAS – Esta ACP pode contabilizar até 200            
horas excedentes de estágios curriculares supervisionados obrigatórios. 
ACP-42 – PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES INTEGRADAS AO ÂMBITO        
PROFISSIONAL - Iniciativas não técnicas, em que a permanência como diretor dá            
direito a 30 horas de atividade complementar por semestre, enquanto aos membros,            
a 15 horas por semestre. O número máximo de horas complementares para esta             
atividade é 60. 
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ACP-43 – PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIAIS – O aluno que participar de            
atividades comunitárias deverá, a priori, apresentar o projeto de sua participação           
nessas atividades à Coordenação do Curso. Deverá também apresentar uma          
declaração do responsável pela atividade comunitária constando o seu engajamento.          
Ao final da atividade, o aluno deverá apresentar um relatório, procurando relacionar            
aspectos teóricos do curso na sua participação. Esse relatório deverá ser aprovado            
pelo responsável da atividade comunitária e encaminhado à Coordenação do Curso.           
O número máximo de horas para esta atividade é 30. 
ACP-45 – PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL        
ORGANIZADAS POR EMPRESAS OU INSTITUIÇÕES EXTERNAS AO ITA – Esta          
ACP pode contabilizar horas de Estágios Militares Complementares e Summer Jobs           
que não sejam enquadrados na ACP-41. O número máximo de horas para esta             
atividade é de 60. 
ACP-51 – DISCIPLINAS CURSADAS EM PROGRAMAS DE EXTENSÃO – O          
número máximo de horas para esta atividade é 60 (equivalente a 72 horas-aula). 
ACP-61 – REPRESENTAÇÃO DE TURMA – Ao aluno representante de turma           
poderá ser atribuído até 15 horas de atividade complementar por semestre. O            
número máximo de horas para esta atividade é 30. 
ACP-62 – PARTICIPAÇÃO NO CASD – Ao aluno com participação na organização            
de atividades do Centro Acadêmico Santos Dumont poderá ser atribuído até 15            
horas de atividade complementar por semestre para membros e até 30 horas de             
atividade complementar por semestre para diretores. O número máximo de horas           
para esta atividade é 60. 
ACP-71 – DISCIPLINAS ELETIVAS – As horas excedentes de disciplinas eletivas           
cursadas com aproveitamento poderão ser aproveitadas, à critério da Coordenação          
do Curso, como atividade complementar. O número máximo de horas para esta            
atividade é 120h (equivalente a 144 horas-aula). 
ACP-72 – OUTRAS ATIVIDADES – Trata-se de atividades que possam agregar ao            
aluno formação relevante, e que sejam validadas pela Coordenação de Curso, mas            
que não podem ser classificadas nas categorias listadas na tabela. Para a            
comprovação de realização destas atividades, o aluno deve apresentar um relatório           
informando o tipo de atividade realizada, como estas foram desempenhadas, a carga            
horária cumprida, além de apresentar também um comprovante de participação na           
atividade. O número máximo de horas para esta atividade é 60.  
 
ACP-73 – CURSO DE LÍNGUAS - Ao estudo de cursos de línguas estrangeiras             
pode ser atribuído até 15 horas de atividade complementar por semestre. O número             
máximo de horas para esta atividade é 60. 
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ANEXO II 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
DIVISÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 
 

Formulário de inscrição em Atividades Complementares 
 
 
NOME DO ALUNO: ____________________________________________________ 

 
ASSINATURA DO ALUNO: ______________________________________________ 

 
DATA DA SOLICITAÇÃO:  _______________ 

 
Solicito minha inscrição na Atividade Complementar:  

ACP-____ – _____________________________________________________  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

HORAS PREVISTAS:  __________________________________________ 
 
NOME DO SUPERVISOR: _______________________________________________ 

 
ASSINATURA DO SUPERVISOR: ____________________________________________ 

 
 

PARECER DA COORDENAÇÃO DE CURSO: 
 

(     ) Deferido.  
(     ) Indeferido 

 
Nome e 
assinatura: _______________________________________________________ 
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ANEXO III 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
DIVISÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 
 

Formulário de Contabilização de Atividades Complementares 
 
 
 
 
NOME DO ALUNO: ____________________________________________________ 

 
ASSINATURA DO ALUNO: ______________________________________________ 

 
DATA:  _______________ 

 
Solicito contabilização de carga horária na Atividade Complementar realizada,         

conforme documentação anexada. 

 

ACP-____ – _____________________________________________________ 

 
DOCUMENTOS ANEXADOS: 

● ____________________________________________________________________ 

● ____________________________________________________________________ 

● ____________________________________________________________________ 

● ____________________________________________________________________ 

 
 
NÚMERO DE HORAS SOLICITADAS:  _____ 

 
 
 
 
 
 

PARECER DA COORDENAÇÃO DE CURSO: 
 

Contabilização de ______ horas para a atividade complementar. 
 

 
Nome e 
assinatura: _______________________________________________________ 
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