
Critérios de conversão de atividades complementares em carga horária para a disciplina 
REF0062 Atividades Complementares em Educação Física e Esporte  

 
 
Curso: Educação Física e Esporte 
 

Para conclusão do curso é exigida a integralização de 7 créditos trabalho (210 horas) na 
disciplina REF0062. Essa disciplina visa incentivar e valorizar a participação dos alunos em 
atividades complementares no âmbito da universidade e da comunidade relacionadas à Educação 
Física e Esporte. 
 
Roteiro para integralização de créditos 

O aluno deverá preencher o formulário de solicitação de integralização de créditos nessa 
disciplina, de posse dos respectivos comprovantes das atividades complementares desenvolvidas. 
 
Avaliação  
 As atividades complementares desenvolvidas pelo aluno devem estar relacionadas à área de 

Educação Física e Esporte. 
 Cada solicitação será encaminhada para um parecerista para avaliar se o pedido atende às 

exigências contidas no presente documento. 
 A Comissão de Graduação analisará o parecer e a documentação apresentada. Caso surjam 

dúvidas, a Comissão de Graduação reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos ao aluno 
e/ou documentação complementar. 

 Uma vez aprovado, o Serviço de Graduação efetuará os registros correspondentes no Sistema 
Júpiter. 

 Se na análise dos comprovantes a Comissão de Graduação constatar a não totalização de 210 
horas (segundo a tabela de conversão de horas), o aluno será considerado reprovado, sendo 
providenciado o registro dessa reprovação no Sistema Júpiter. 

 Para a integralização de 210 horas, o aluno deverá cumprir a carga horária de acordo com os 
limites informados na tabela de conversão de horas. É obrigatória a realização de, pelo menos, 3 
categorias diferentes de atividades complementares, sendo a forma de distribuição da carga 
horária a critério do discente. 

 
 
 
Tabela de conversão de atividades complementares em carga horária, para fins de atribuição 
de crédito trabalho na disciplina REF0062 Atividades Complementares em Educação Física e 

Esporte 

  

Categoria de Atividade Complementar Carga horária 
que pode ser 

aproveitada por 
categoria 

Instrumentos de 
avaliação 

A Participação em evento científico: congresso, 
jornada, simpósio, palestra, conferência, mesa-
redonda, semana de estudos, colóquio ou eventos 
similares.  

Máximo de 150 
horas 

Certificado / 
comprovante 

B Participação em cursos extracurriculares: difusão 
cultural, atualização e outros que se enquadrem 
nesse item. Para solicitar o pedido de 
aproveitamento dessa atividade, o aluno deverá 
apresentar, além do certificado, o programa do curso 
realizado em papel timbrado ou assinado e 
carimbado pela organização do evento. 

Máximo de 150 
horas 

Certificado / 
comprovante + 

programa 

C Participação, pelo período mínimo de 1 ano, em 
projeto de iniciação científica (bolsista ou voluntário). 

Máximo de 50 
horas/semestre 

Declaração do 
professor (se 

voluntário) ou do 
Sistema Júpiter 

(se bolsista) 



 

Casos omissos serão decididos pela Comissão de Graduação da Unidade. 
 

Matéria aprovada na 120ª reunião ordinária da Comissão de 
Graduação, realizada em 26 de novembro de 2019. 

Categoria de Atividade Complementar Carga horária 
que pode ser 

aproveitada por 
categoria 

Instrumentos de 
avaliação 

D Participação, pelo período mínimo de 1 ano, em 
projetos de extensão apoiados pelo Fundo de Cultura 
e Extensão Universitária,  no âmbito do Programa 
Aprender com Cultura e Extensão, Projetos 
Comunitários USP e Missões (Ex: Projeto Rondon, 
Projeto Tamar) 

Máximo de 60 
horas/semestre 

Declaração do 
professor (se 

voluntário) ou do 
Sistema Júpiter 

(se bolsista) 

E Participação, pelo período mínimo de 1 ano, em grupo 
de estudos, ligas ou semelhantes. 

Máximo de 70 
horas /ano 

Declaração do 
professor 

F Apresentação de trabalho em evento 
científico/cultural, desde que seja como 1º autor. 

15 horas/trabalho 
apresentado 

Certificado / 
comprovante 

G Publicações: periódicos científicos, 
anais de eventos científicos, 

capítulos de livros 

Resumo 
(Congresso/E
vento) como 
1º autor 

40 horas/ 
publicação 

Cópia do resumo 

Trabalho 
completo 
(Periódico/Livr
o) como 1º 
autor 

80 horas/ 
publicação 

Cópia do trabalho 

H Representação, por no mínimo 1 ano, em diretoria de 
Centro Acadêmico, Atlética, Empresa Júnior ou outro 
tipo de representação estudantil. 

Máximo de 20 
horas/ano 

Cópia da ata de 
posse e 

documento 
comprovando o 

tempo de 
permanência em 
papel timbrado ou 

carimbado pelo 
responsável 

I Representação discente em Colegiados Permanentes 
da Unidade e Administração Central, por no mínimo 1 
ano. 

Máximo de 70 
horas/ano 

Declaração da 
Unidade ou 

Sistema 
Corporativo USP 

J Realização de estágio não obrigatório (finalizando até 
d data de entrega das Atividades Complementares). A 
documentação é a mesma apresentada nos casos de 
estágio obrigatório. 

Máximo de 100 
horas 

1. Termo de 
Compromisso 

2. Ficha de 
frequência 
assinados 

3. Relatório final 
4. Plano de 

trabalho 
K Participação em atividades de monitoria de 

disciplinas, por no mínimo 1 semestre. 
60 

horas/semestre 
Declaração do 

Sistema Júpiter ou 
da Direção 

L Organização de eventos (científicos, esportivos, 
recreativos e de promoção da saúde).  

Máximo de 40 
horas por evento 

Certificado ou 
Declaração do 
presidente do 

evento em papel 
timbrado ou 
carimbado 

M Publicação de artigo de opinião em periódico de 
divulgação não científica (meio impresso ou 
eletrônico). 

20 horas por 
artigo 

Cópia do artigo 


