Atividades Acadêmicas Complementares
Tabela de Conversão
MODALIDADE

DESCRIÇÃO

EXEMPLOS/EXPLICAÇÕES

CONVERSÃO

MÁXIMO
VALIDADO

AE1

Componentes não previstos no currículo
do curso, oferecidos pela Faculdades EST
ou por outra Instituição de Ensino
Superior – IES

Aulas cursadas em nível superior,
devidamente comprovadas

Cada componente cursado com 30
horas: validar 15 horas

60 horas

AE2

Atividades de Monitoria em componentes
do curso de Graduação da Faculdades EST

Exercer a função de monitor ou monitora de
turma de um componente curricular durante
um semestre ou mais

Cada monitoria de 30 horas
realizada:
validar 15 horas

30 horas

AE3

Atividades de Ensino (Aulas e cursos sem
remuneração)

Ministração de aulas ou cursos em
instituições educacionais oficiais

Cada componente curricular de 30
horas lecionado:
validar 15 horas

30 horas

AE4

Curso de língua estrangeira não previsto
no currículo do curso, oferecido pela
Faculdades EST ou por IES

AE5

Atividades de Estágio (voluntário ou como
bolsista) não previstas pelo currículo do
curso, oferecidas pela Faculdades EST ou
por outra IES

O estágio curricular obrigatório não conta
como horas complementares

Cada 30 horas de estágio:
validar 10 horas

AE6

Programas de Intercâmbio de estudos
oferecidos pela Faculdades EST ou por
qualquer outra Instituição (nacional ou
internacional)

Intercâmbio acadêmico em qualquer
instituição no Brasil ou no exterior

Cada intercâmbio realizado:
validar 30 horas

AP1

Programas de Iniciação Científica
(congressos, seminários, fóruns, jornadas,
conferências, palestras, salão de pesquisa,
semana acadêmica, PEIC)

O comprovante é o certificado de
participação

Participação como ouvinte:
validar 5 horas
Apresentação de Trabalho:
validar 15 horas

30 horas

AP2

Publicação de trabalhos: livros, capítulos,
artigos em revistas, jornais, Anais
(publicações que tenham ISBN ou ISSN)

ISBN = International Standard Book Number,
é o Número Padrão Internacional de Livro
ISSN = International Standard Serial
Number, é o Número Padrão Internacional de
periódicos

Cada publicação realizada:
validar 10 horas

30 horas

AP3

Defesa pública de trabalhos (Tese de
doutorado, Dissertação de mestrado,
Monografia ou TCC)

Nível Avançado: validar 15 horas
Curso de línguas fora da extensão acadêmica
Nível Intermediário: validar 10 horas
Ex.: Alemão, Latim, Português, Inglês, etc
Nível Básico: validar 5 horas

Cada Tese assistida: validar 2 horas
O presidente da respectiva banca oferece
Cada Dissertação assistida:
documento comprobatório da participação de
validar 1 hora
estudantes
Cada Monografia ou TCC assistidos:
validar 0,5 hora

30 horas

90 horas

60 horas

20 horas

AEX1

Realização de cursos, palestras e oficinas,
como ministrante, relacionados à área de
formação e/ou em áreas afins

Aqui se trata de atividades de Extensão, ou
seja, contribuições que estudantes da
graduação oferecem à comunidade na área
do conhecimento, pode-se considerar
também atividades como: celebrações,
cultos, ofícios, JE, Ensino Confirmatório,
OASE, retiros, etc

AEX2

Participação em cursos de Extensão, como
ouvinte, na área de formação e/ou em
áreas afins, oferecidos pela Faculdades
EST ou por outra IES

Aqui se trata de participação como ouvinte
em cursos de Extensão realizados por
docentes

Cada evento assistido:
validar 5 horas

30 horas

AEX3

Organização, realização, atuação em
projetos institucionais (congressos,
simpósios, grupos artísticos,
apresentações artísticas), oferecidos pela
Faculdades EST ou por outra Instituição

Estudantes que organizam e realizam projetos
institucionais
Ex.: Grupos de Convivência, PPLM, aulas de
instrumentos

Cada projeto organizado ou
realizado:
validar 15 horas

30 horas

AEX4

Participação em projetos intitucionais
(grupos artísticos, litúrgicos, de
espiritualidade, convivência,
apresentações artísticas), oferecidos pela
Faculdades EST ou por outra Instituição

Estudantes que participam de projetos
Ex.: grupos musicais, litúrgicos, teatrais, etc
(PPLM, Anima, Laós tou teou, Grupos de
Convivência)

Participação semestral em cada
projeto:
validar 10 horas

30 horas

AEX5

Participação em programas de ação social
oferecidos pela Faculdades EST ou por
outra Instituição

Ações diaconais, assistenciais, de cuidado a
pessoas em situação de vulnerabilidade

Participação em cada programa:
validar 15 horas

60 horas

AEX6

Participação em organizações de classe
(diretoria de associações de classe, de
igreja e em agremiações estudantis)

Ex.: Gestão dos centros acadêmicos
(coordenação)

Participação na gestão de cada
órgão de classe:
validar 10 horas

30 horas

AEX7

Participação em atividades práticas
extracurriculares oferecidos pela
Faculdades EST ou por outra Instituição

Ex.: Participação em oficinas, retiros, cursos
que tratam de questões práticas
extracurriculares

Cada atividade prática
correspondente a 30 horas:
validar 10 horas

60 horas

Cada evento ministrado:
validar 10 horas

30 horas

