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Coordenação do Curso de Engenharia de Computação
Formulário de preenchimento das Atividades de Extensão

Regime SEMESTRAL

Discente:
Matrícula: 

Atividades de extensão

Atividade
Carga horária

unitária (h)
Quantidade

Quantidade
de horas

comprovadas

Participação em Projeto de extensão cadastrado na Proex (bolsista 
ou voluntário) (com exceção do Programa de Extensão anualmente 
cadastrado na Proex)

12 horas /
semana

Organização de eventos (simpósios, fóruns, encontros, ações 
comunitárias, oficinas, congressos e similares) de Engenharia de 
Computação e áreas afins.

15 horas por
atividade por

dia

Visitas técnicas com contato com a comunidade.
5 horas por

visita
Prestação serviços e orientações técnicas na área de Engenharia de 
Computação à comunidade.

10 horas por
atividade

Treinamento e qualificação profissional na área de Engenharia de 
Computação à comunidade.

10 horas por
atividade

Prestação serviços e orientações em geral.
5 horas por
atividade

Ministrante de curso à comunidade (realização entre dois e cinco 
dias)

10 horas por
dia por curso

Ministrante de minicurso à comunidade.
10 horas por
minicurso

Ministrante de palestras para a comunidade (escolas, associações, 
etc.)

10 horas por
palestra

Atividades desenvolvidas no PET, PULSAR Programa ou qualquer 
outro programa destinado a Educação Tutorial (bolsista ou 
voluntário).

12 horas /
semana

Facilitador de grupos de estudos em disciplinas do curso de 
Engenharia de Computação.

5 horas
(semanalmente
) por disciplina

Facilitador de grupos de estudos em disciplinas de outros cursos na 
Unilab.

3 horas
(semanalmente
) por disciplina

Elaboração de material didático para comunidade: Relatório
técnico: 60
horas por
material.

Manual: 40
horas por
material.

Cartilha: 10
horas por
material.

Folder: 05
horas por
material.



Cartaz e
outros: 02
horas por
material.

Elaboração de material audiovisual, jogo educativo ou produto 
artístico.

40 horas por
material

Elaboração de aplicativo celular, software, dispositivo 
eletro/eletrônico, outro qualquer outro tipo de equipamento ou 
produto destinado à comunidade.

60 horas

Ações de voluntariado, que promovam a Cidadania, (amigos da 
escola, comunidade solidária, projeto Rondon e outras), relações 
étnico raciais e Educação Ambiental.

1 hora / hora
de atividade

Outras atividades a serem submetidas à apreciação ao Colegiado do 
Curso de Engenharia de Computação.

A ser definida
pelo colegiado.

Total de horas comprovadas

OBS: Carga horária mínima exigida pelo currículo: 420 horas


