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Resolução CNE/CP 2/2002, que estabelece um mínimo de 200 horas. O aluno registrará

essas atividades, devidamente comprovadas para validação, conforme parâmetros abaixo

indicados. 

Atividades Complementares no Curso de Filosofia

Atividades
Carga horária

Máxima Integralizável
Comprovação

Participação, com aproveitamento, em 
cursos de língua estrangeira não 
curriculares;

30h
Certificado de 
conclusão contendo 
carga horária.

Expositor em exposição artística ou 
cultural.

10h (computar 10h por
atividade)

Certificado ou 
declaração de 
apresentação do 
trabalho.

Apresentação de palestras, instrução de 
seminários e cursos na área de formação 
em organizações de interesse comunitário 
e/ou social, desde que não remunerados;

10h (computar 10h por
apresentação)

Certificado ou 
declaração de 
participação.

Participação como docente em cursos 
preparatórios e atividades de reforço em 
organizações de interesse comunitário 
e/ou social, desde que não remunerada;

30h

Certificado de 
participação contendo 
carga horária.

Participação como membro em conselhos 
superiores ou colegiados na instituição;

10h (computar 10h
para cada gestão)

Declaração de 
participação.

Projeto de Iniciação Científica (inclusive 
voluntários) devidamente registrados na 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação;

50h

Certificado ou 
declaração da PRPPG, 
ou agência de fomento  
(contendo carga 
horária).

Participação em cursos extracurriculares 
na área de formação, fundamentação 
científica ou didática (cursos, minicursos e 
correlatos);

30h (carga horária
máxima)

Certificado de 
participação contendo 
carga horária.

Participação em seminários, mesas- 
-redondas e oficinas técnico-científicas na 
área de formação;

20h (computar 4h por
evento)

Certificado de 
participação contendo 
carga horária.

Participação como ouvinte em eventos 
científicos (congressos, encontros, 
simpósios, workshops, conferências, 
convenções e correlatos);

50h (máximo de 25
horas por evento)

Certificado de 
participação.

Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos (resumos, pôster e 

30h (computar 15h por
apresentação)

Certificado de 
apresentação do 
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apresentação oral); trabalho.

Apresentação de resumo expandido em 
evento científico;

30h (computar 30h por
apresentação)

Certificado de 
apresentação ou aceite 
e resumo impresso.

Participação na organização de eventos 
científicos reconhecidos, cadastrados ou 
aprovados pela UNILA;

15h (computar 15h por
evento)

Certificado de 
participação.

Atividade contínua de Monitoria vinculada 
ao curso ou à UNILA;

30h (computar 30h por
evento)

Certificado de 
participação.

Publicação de artigo em periódico 
científico indexado na área de formação 
ou na área de educação;

50h (computar 50h por
trabalho publicado)

Certificado de aceite do 
trabalho, parecer 
favorável da revista ou 
cópia impressa do 
artigo.

Publicação de capítulo em livro editado 
(com ISBN);

50h (computar 50h por
capítulo publicado)

Certificado de aceite do 
trabalho, parecer 
favorável da editora ou 
cópia impressa do 
capítulo.

Publicação de cartilhas, manuais, artigos e
trabalhos de divulgação científica (na área 
de formação) publicado por editora, 
instituição, ONG ou agência de fomento;

30h (computar 30h por
publicação)

Certificado de aceite do 
trabalho, parecer 
favorável da editora ou 
cópia impressa do 
trabalho.

Estágio���o�o��ig�t��io������������o�
na área de formação do curso;

40h (computar 40h por
estágio)

Certificado de 
participação contendo 
carga horária.

Participação em projetos de extensão 
(inclusive voluntários) desde que 
devidamente registrados na Pró-Reitoria 
de Extensão;

50h

Certificado ou 
declaração da PROEX, 
agência de fomento ou 
professor orientador 
responsável (contendo 
carga horária).

Apresentação de trabalhos em eventos de 
extensão (resumos, pôsteres e 
apresentação oral);

20h (computar 10h por
apresentação)

Certificado de 
apresentação do 
trabalho.

Apresentação de resumo expandido em 
evento de extensão;

15h (computar 15h por
apresentação)

Certificado de 
apresentação ou aceite 
e resumo impresso.

Participação na organização de eventos 
de extensão reconhecidos, cadastrados ou
aprovados pela UNILA;

15h (computar 15h por
evento)

Certificado de 
participação.

Monitoria ou apoio na realização de 
eventos de extensão reconhecidos, 

10h (computar 10h por
evento)

Certificado de 
participação.
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cadastrados ou aprovados pela UNILA;
Participação e aprovação em disciplinas 
da UNILA, não previstas na matriz 
curricular do curso (inclusive disciplinas 
com oferta interrompida);

60h (computar 30h por
disciplina)

Histórico acadêmico da 
graduação ou 
declaração da 
PROGRAD.

Participação e aprovação em disciplinas 
realizadas durante participação em 
programas de mobilidade acadêmica 
nacional e internacional;

50h (computar 25h por
disciplina)

Histórico acadêmico, ou
certificado, ou 
declaração da 
instituição onde a 
disciplina foi cursada.

Participação em grupos de estudos 
orientados;

20h (computar 20h por
participação)

Declaração do 
professor responsável 
pelo grupo de estudos.

Monitoria em disciplinas da UNILA 
(inclusive disciplinas com oferta 
interrompida);

25h
Certificado de 
participação contendo 
carga horária.

Participação em programas de iniciação à 
docência e de educação tutorial (PIBID, 
PET e correlatos);

70h
Certificado emitido pela 
unidade coordenadora 
do programa.

13. A prática como componente curricular

As  práticas  serão  desenvolvidas  como  parte  dos  componentes  curriculares  do

curso  desde do  início  da  carreira,  conforme  indica  a  legislação.  Estas  práticas  estão

inseridas  em  disciplinas  filosóficas  e  pedagógicas,  preparando  o  discente  para  a

docência  do  ensino  de  Filosofia.  Com  um  total  de  514 horas  (617  horas/aula  e

aproximadamente 36 créditos) cumprem com a carga horária estabelecida pelo Conselho

Nacional de Educação através da Resolução - CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002.

Na matriz curricular do curso, há a indicação de quais disciplinas possuem uma carga

horária reservada para a realização destas práticas, as quais podem ser realizadas em

forma de pesquisa, seminários, debates, e outras atividades e vivências pedagógicas que

permitam aprimorar a formação do licenciado para carreira docente.

A realização das práticas não deve restringir-se à mera experiência de aplicação,

por meio de atividades didáticas dos conteúdos teóricos específicos da tradição filosófica,
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