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ATIVIDADES COMPLEMENTARES
-

ATIVIDADE PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA
Disciplina de outro curso ou instituição
Evento científico: congresso, simpósio, ciclo de
conferências, debate, workshop, jornada, oficina, fórum,
etc.
Curso de extensão, aprofundamento, aperfeiçoamento e
complementação de estudos – presenciais ou à distância.
Seminário e palestra nacional
Seminário e palestra internacional

CH
(*)
40h
20h

DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO EXIGIDO
Certificado de participação, com nota
e frequência.
Certificado de participação

Certificado de participação, com nota
e frequência, se for o caso.
Certificado de participação
10h
Certificado de participação
20h
Relatório com assinatura e carimbo
Visita técnica
10h
do responsável pela visita.
Relatório com assinatura e carimbo
Ouvinte em defesa de TCC, monografia, dissertação e tese.
05h
Atividades
do responsável.
Cientifico
Relatório final ou produto, com
Acadêmicas Pesquisa de iniciação científica, estudo dirigido ou de
aprovação e assinatura do
40h
caso.
responsável.
Apresentação de trabalho em evento científico
Certificado
40h
Relatório final ou produto, com
Desenvolvimento de projeto experimental
40h
aprovação e assinatura do orientador.
Publicação de resumo em anais
Cópia de publicação
20h
Publicação de artigo em revista científica
Cópia de publicação
20h
Disciplina optativa- LIBRAS, exceto para o aluno de
Comprovante de aprovação na
40h
licenciatura.
disciplina
Pesquisa bibliográfica supervisionada.
Relatório aprovado pelo supervisor
20h
Resenha divulgada em mural do
Resenha de obra recente na área do seu curso.
20h
curso
Vídeo, filme, recital, peça teatral, apresentação musical,
Ingresso ou comprovante e breve
02h
exposição, workshop, feira, mostra, etc.
apreciação.
Relatório das atividades
Atividades
Campanha e/ou trabalho de ação social, comunitária ou
desenvolvidas e declaração do
Sócio40h
extensionista como voluntário.
responsável.
Culturais
Resenha divulgada em jornal ou
Resenha de obra literária.
10h
mural da instituição.
Relatório das atividades
Monitoria (voluntária ou não).
desenvolvidas aprovado pelo
40h
responsável
Relatório das atividades
desenvolvidas aprovado pelo
40h
Atividades de Estágio não curricular durante um semestre.
responsável
Prática
Relatório das atividades
Profissional
Plano de intervenção
desenvolvidas aprovado pelo
40h
responsável
Relatório das atividades
Docência em minicurso, palestra e oficina.
20h
desenvolvidas e declaração.
(*) Carga horária máxima atribuída à atividade ou conjunto de atividades da mesma natureza. Outras atividades a
critério/especificadas no Projeto Pedagógico do Curso.
40h

