
 

 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – CURSO DE LOGÍSTICA 
 

Competências GLOBAIS: EMPREENDER, 
CRIATIVIDADE/INOVAÇÃO e RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL 

Carga 
horária 

pontuada  

Limite 
máximo 

Atividades em programas de voluntariado vinculados a área 
de Logística. 

15 60 

Consultoria na área de Logística (como consultor). 15 60 

Criação e operação de empreendimento próprio. 40 100 

Participação em jogos de empreendedorismo (perfil Desafio 
SEBRAE). 

10 40 

Participação em atividades do Núcleo de Práticas 
Empreendedoras 

10 120 

Premiação em concurso na área de Logística realizado por 
órgãos oficiais de classe.   

20 40 

 

Competência ESPECÍFICA: ADAPTAR-SE 
Carga 

horária 
pontuada  

Limite 
máximo 

Atividades de intercâmbio no exterior 100 100 

 

Competência ESPECÍFICA: COMUNICAR 
Carga 

horária 
pontuada  

Limite 
máximo 

Apresentação de trabalhos científicos em exposições, mostras 
de trabalhos acadêmicos (pôster ou comunicação oral) em 
eventos e congressos científicos. 

20 40 

 

Competência ESPECÍFICA: GARANTIR 
SUSTENTABILIDADE 

Carga 
horária 

pontuada  

Limite 
máximo 

Atividades em programas de voluntariado vinculado a área de 
sustentabilidade. 

20 60 

 
 

Competência ESPECÍFICA: GERENCIAR RISCOS 
Carga 

horária 
pontuada  

Limite 
máximo 

Investir no mercado de capitais 15 60 

 

Competência ESPECÍFICA: INOVAR 
Carga 

horária 
pontuada  

Limite 
máximo 

Publicação de resumos em anais ou meios eletrônicos em 
congresso, simpósio, encontros, jornais e revistas em áreas 
afins (autoria; co-autoria).  

20 60 



 

 

Publicação de artigos em anais ou meios eletrônicos em 
congresso, simpósio, encontros, jornais e revistas em áreas 
afins (autoria; co-autoria). 

30 60 

Publicação de livro na área de Logística com número de ISBN. 50 100 

Criação de protótipos (patenteado) 50 100 

 

Competência ESPECÍFICA: LIDERAR 
Carga 

horária 
pontuada  

Limite 
máximo 

Liderar órgãos colegiados, diretório acadêmico, diretório 
central dos estudantes e representação de turma. 

20 60 

Monitor voluntário em componente curricular  20 40 

Liderar Projetos Sociais 20 60 

 

Competência ESPECÍFICA: ORIENTAÇÃO POR 
RESULTADOS 

Carga 
horária 

pontuada  

Limite 
máximo 

Desenvolver consultoria na área de Logística (como 
consultor), emitindo relatório analítico de resultados 
empresariais e planejamento com ações técnicas para 
projeção de novos indicadores. 

20 60 

 

Competência ESPECÍFICA: PENSAR 
ESTRATEGICAMENTE 

Carga 
horária 

pontuada  

Limite 
máximo 

Desenvolver Planejamento Estratégico em empresas 20 60 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 
Carga 

horária 
pontuada  

Limite 
máximo 

Pesquisa orientada (com o docente) vinculada as Instituições 
de Ensino Superior 

20 40 

Participação em projetos de Pesquisa e/ou Iniciação Científica 
(PIBIC), como bolsista ou voluntário, vinculados a Faculdade 
Social da Bahia ou a instituições ensino superior reconhecida 
pela FAVIC, EMEC e FAPESB outras instituições de fomento 
a pesquisa. 

45 100 

Participação em grupos de pesquisa (por semestre) 45 100 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
Carga 

horária 
pontuada  

Limite 
máximo 

Participação em projetos/ competições e atividades esportivas 
regionais, nacionais e/ou internacionais, representando a 
FAVIC, como dirigente, atleta ou árbitro, ou representando as 
Federações e Confederações regionais, nacionais e/ou 
internacionais. 

5 50 



 

 

Participação em projetos de extensão devidamente 
registrados no Núcleo de Extensão da FAVIC, na condição de 
aluno bolsista ou voluntário. 

15 50 

 

ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO E ENRIQUECIMENTO 
CULTURAL 

Carga 
horária 

pontuada  

Limite 
máximo 

Apresentação de trabalhos científicos em exposições, mostras 
de trabalhos acadêmicos (pôster ou comunicação oral) em 
eventos e congressos científicos relacionados com o curso da 
FAVIC ou de outras instituições reconhecidas pelo MEC. 

5 50 

Participante, como ouvinte, em atividades de eventos técnicos 
e científicos (palestras, mesa redonda, conferências, 
congressos, simpósios, oficinas, seminários ou outros 
similares) relacionada com os objetivos do curso na FAVIC ou 
Instituições e estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo 
MEC. 

---- 50 

Participação como ouvinte em sessões de defesas de tese de 
doutorado ou dissertação de mestrado com temáticas 
relacionadas ao curso na FAVIC e áreas afins, desde que 
comprovadas com apresentação de relatório. 

2 50 

Participação como ouvinte em sessões de defesas de 
monografias e ou trabalhos de conclusão de cursos com 
comprovação ou relatório. 

2 50 

Participação em eventos culturais complementares tais como: 
feiras, ciclos de estudos, festival de teatro e cinema seguidos 
de debate e devidamente certificados. 

4 50 

Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões 
de autógrafos de autores e obras.  

2 50 

Participação, como ouvinte, em cursos de extensão e/ou 
capacitação, oficinas, palestras e minicursos da área do saber 
promovidos pela FAVIC e seus docentes ou outras Instituições 
ou estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo MEC. 

---- 50 

Participação em cursos ou minicursos de extensão tais como de 
informática básica e/ou aplicada às ferramentas do curso, 
línguas estrangeiras, redação comercial, redação oficial, 
oratória, técnicas de expressão oral e escrita, relações 
interpessoais e outros relacionados ao curso na FAVIC e áreas 
afins. 

---- 50 

Participação em comissão coordenadora ou organizadora de 
eventos técnicos, científicos e culturais (Jornadas/ Semanas/ 
Congressos) realizados pela FAVIC ou outras instituições 
reconhecidas pelo MEC. 

20 50 

Participação em comissão coordenadora ou organizadora de 
Encontros/Mesas redondas/Palestras/ Seminários na FAVIC ou 
outras instituições reconhecidas pelo MEC. 

20 50 

Participação em eventos educativos organizados por entidades 
públicas, assistenciais e culturais. 

---- 50 

Participação em curso de aperfeiçoamento na FAVIC e outras 
instituições reconhecidas pelo MEC. 

---- 50 



 

 

 

ATIVIDADES DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
Carga 

horária 
pontuada  

Limite 
máximo 

Monitoria oficial ou voluntária em disciplinas ou laboratórios, dos 
cursos da FAVIC ou de outra instituição reconhecida pelo MEC, 
desde que relacionadas com os objetivos do curso. 

30 60 

Participação em grupos de estudo, orientados por professores 
no âmbito do curso na FAVIC ou de outros cursos. 

10 50 

Participação em oficinas de capacitação docente e treinamento 
no âmbito do curso da FAVIC. 

---- 50 

Ministrante de curso de extensão, relacionado com os objetivos 
do curso e realizado por Instituições ou estabelecimentos de 
ensino reconhecidos pela FAVIC, MEC e ONGs. 

---- 
 

50 

Ministrante de atividades em eventos técnicos, científicos e 
culturais (palestra, mesa-redonda, conferência, congresso, 
simpósio, oficina, seminário ou outros similares) relacionada 
com os objetivos do curso organizadas FAVIC ou Instituições e 
estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo MEC. 

---- 50 

Participação em oficinas e cursos técnicos (como facilitador) 
aplicados ao campo de atuação do curso. 

---- 50 

Ministrante em Projeto de Extensão ---- 20 

Ministrante em Projeto de Ensino ---- 20 

 

ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E 
PUBLICAÇÕES 

Carga 
horária 

pontuada  

Limite 
máximo 

Publicação de artigo individual ou coletivo em revista com 
indexação nacional ou internacional, em anais ou meios 
eletrônicos de eventos científicos, jornais e revistas 
especializadas ou em áreas afins. 

20 100 

Publicação de resumo individual ou coletivo em eventos 
nacionais ou internacionais. 

25 50 

Publicação de trabalho individual ou coletivo em capítulo de 
livros, relacionado aos objetivos e conteúdos do curso na 
FAVIC. 

25 50 

Publicação de trabalho individual ou coletivo em mídia 
eletrônica, digital e/ou internet. 

25 50 

Organização de obra (literária ou não) publicada. 20 100 

Publicação de livro na área do curso na FAVIC com número de 
ISBN. 

50 100 

Publicação de capítulo de livro, de autoria ou co-autoria, 
relacionado aos objetivos e conteúdos do curso na FAVIC. 

25 50 

Autoria ou co-autoria de trabalhos de pesquisa apresentados 
em eventos científicos. 

20 100 



 

 

Premiação em concursos realizados pela FAVIC ou outras 
instituições reconhecidas por órgãos oficiais de classe, 
educação, cultura e desporto. 

10 50 

Produção de material didático em meio eletrônico e/ou outros, 
desde que orientadas e acompanhadas por um professor da 
FAVIC. 

10 50 

 
CARGA HORÁRIA TOTAL EXIGIDA - 100 HORAS 
 

 


