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engenharia de petróleo e aprovados pelo Colegiado do Curso, porém nesses casos 

a co-orientação do TCC será exigida e caberá exclusivamente a um professor ligado 

diretamente ao curso de Engenharia de Petróleo. A avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) se dará por meio de conceitos: aprovado ou reprovado, 

conforme item 5.1 (Avaliação da Aprendizagem) 

 

4.3.6 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

A realização de Atividades Complementares será estimulada no Curso de 

Engenharia de Petróleo da UFPel. As Atividades complementares constituem 

atividades que deverão fazer parte do desenvolvimento de competências e 

habilidades do aluno e podem ser cursadas em qualquer período do curso de 

graduação. Essas atividades complementares devem somar 75 horas, podem ser 

realizadas em diferentes áreas de atuação e devem ser realizadas em pelo menos 3 

(três) diferentes modalidades, Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme descrito na 

Tabela 11. Cada modalidade de atividade complementar a ser registrada e 

computada na carga horária deve obedecer a um número máximo de horas para 

cada período de realização. 

 

Tabela 11 – Relação de Atividades Complementares. 

Atividade 

Complementar 

Carga 

horária 
Atividade desenvolvida 

Horas 

consideradas 
Critério adotado 

1. Atividades 

de Extensão 

15 horas 

(mínimo) 

Participação em 

Eventos de 

Extensão 

Ouvinte Até 2 horas Por Evento 

Apresentador(a) Até 4 horas Por Evento 

Organização de Eventos de Extensão Até 5 horas Por Evento 

Participação em Projetos de Extensão Até 5 horas Por Semestre 

Participação em Empresa Junior ou 

em outras atividades ligadas ao 

Empreendedorismo 

Até 5 horas Por Semestre 

Atuação como Voluntário(a) Até 4 horas Por Semestre 

Outra atividade de Extensão a critério 

do Colegiado 
Até 5 horas Por atividade 
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Atividade 

Complementar 

Carga 

horária 
Atividade desenvolvida 

Horas 

consideradas 
Critério adotado 

2. Atividades 

de Pesquisa 

30 horas 

(mínimo) 

Participação em Projeto de Pesquisa Até 10 horas Por Semestre 

Publicações 

15 horas 

Por Periódico 

indexado pela 

CAPES 

10 horas 

Por Periódico não-

indexado pela 

CAPES 

5 horas 

Por Trabalho 

completo em Anais 

de Congresso 

3 horas 

Por Resumo em 

Anais de 

Congresso 

Outra atividade de Pesquisa a critério 

do Colegiado 
Até 5 horas Por atividade 

3. Atividades 

de Ensino 

30 horas 

(mínimo) 

Atuação como Monitor(a) de disciplina Até 10 horas Por Semestre 

Visitas Técnicas Institucionais (exceto 

aulas práticas de disciplinas de 

Graduação) 

Até 4 horas Por Visita 

Participação em Projetos de Ensino Até 10 horas Por semestre 

Participação em: órgãos colegiados, 

DAKA, SPE, Atlética e afins 
Até 5 horas Por Semestre 

Estudo de línguas estrangeiras Até 10 horas Por idioma 

Outra atividade de Ensino a critério do 

Colegiado 
Até 5 horas Por atividade 

 

 

O curso de Engenharia de Petróleo incentiva e reforça a necessidade de que 

os alunos complementem a sua formação em outras áreas de seus interesses, isso 

pode ser feito através de disciplinas optativas ofertadas pelo próprio curso, como 

descrito na Tabela 12, ou através de disciplinas ofertadas por outros cursos da 

própria UFPel. 

 

 


