
Atividades aceitas Carga horária 

Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado, 
Doutorado e/ou outra Graduação, mediante apresentação 
de diploma ou certificado de conclusão 

Até 100 horas no total 

Cursos de natureza acadêmica realizados dentro ou fora da 
USP, mediante declaração ou certificado 

Até 30 horas por semestre 
(limite de 90h no total) 

Cursos de Línguas ou de Informática, mediante 
apresentação de declaração na qual conste: carga horária, 
período de realização, identificação e assinatura do 
profissional/instituição responsável 

Até 30 horas por semestre 
(limite de 90h no total) 

Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso ou 
participação em programas institucionais da USP, com ou 
sem concessão de bolsas 

Até 100 horas no total 

Participação em projetos coordenados por profissionais da 
Feusp como, por exemplo, Clube da Matemática, Labrimp, 
Lab_Arte e Centro de Memória, mediante declaração do 
responsável 

Até 30 horas por semestre 
(limite de 90h no total) 

Participação em grupos de estudos coordenados por 
docente da USP, mediante apresentação de declaração 
devidamente assinada, na qual conste a carga horária e o 
período de realização 

Até 30 horas por semestre 
(limite de 90h no total) 

Participação em eventos acadêmicos como, por exemplo, 
congressos, conferências e palestras realizados dentro ou 
fora da USP, mediante apresentação de certificado 

Serão validadas as horas 
declaradas nos certificados 

(limite de 60h no total) 

Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos, 
mediante entrega de cópia de certificado 

30h por apresentação 
(limite de 90h no total) 

Publicação de trabalhos acadêmicos (artigos, resenhas, 
resumos) em anais de congressos e/ou periódicos 
indexados 

Até 100 horas no total, sendo: 
50h por artigo 

30h por resenha 
20h por resumo 

Carga horária da Disciplina 4800704 - Atividades de Cultura 
e Extensão: Práticas Formativas, que exceda ao mínimo 
exigido pela disciplina 

Até 60 horas no total 

Disciplinas optativas cursadas que excedam o número de 
disciplinas exigidas pelo Curso de Pedagogia 

Até 120 horas no total 

Participação em diretoria de entidades estudantis e 
comissões estatutárias da USP, mediante atestado da 
Assistência Acadêmica ou do órgão responsável 

Até 30 horas por mandato 

Realização de atividades físicas, artísticas e culturais, 
mediante apresentação de declaração na qual conste: 
carga horária, período de realização, identificação e 
assinatura do profissional/instituição responsável 

Até 20 horas por semestre 
(limite de 60h no total) 

Consultas a bibliotecas e centros de documentação, visitas 
a museus e instituições culturais, mediante apresentação 
de um breve relato, com no máximo 1.500 caracteres, no 
qual conste a data e a carga horária de cada atividade 

Até 02 horas por atividade 
(limite de 20h no total) 

 


