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APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

NOME  

COD. CURSO  MATRÍCULA  

ENDEREÇO  

EMAIL  TELEFONE  
 

ATIVIDADES 
DETALHAMENTO 

Período Início 
(DD/MM/AA) 

Final 
(DD/MM/AA) 
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Total de carga horária computada   
 

Parecer da comissão CARIMBO E ASSINATURA 

  

 

 
  

DATA:  ASSINATURA:  
C.H. Atividade: quantidade de horas da atividade. C.H. efetiva: quantidade de horas aproveitadas de acordo com a tabela. 
OBS: No ato de entrega do formulário, anexar cópia do histórico escolar atualizado e cópias e originais dos documentos comprobatórios das 
atividades apresentadas. 
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Lista de atividades complementares 
Atividade Documento de comprovação CH* 

Atividade de ensino 

Estágio não obrigatório vinculado à área do curso. Relatório do estágio, com carga horária declarada pelo supervisor. 30 

Participação como ouvinte em semana de curso. Certificado de participação. 10 

Participação em monitoria. Relatório das atividades do aluno, acompanhado da avaliação do professor orientador. 40 

Participação como membro em Programa Especial de Treinamento. 
Relatório das atividades do aluno, acompanhado da avaliação do professor coordenador do 
PET. 

30 

Mediador de mesa redonda. Apresentação do certificado de participação como mediador. 10 

Carga horária optativa excedente. Cópia do histórico escolar, comprovando a aprovação na disciplina. 20 

Atividade de pesquisa e produção científica 

Autor ou co-autor de artigo científico completo publicado em anais. Artigo impresso, declaração de aceite e certificado de apresentação do artigo no evento. 15 

Autor ou co-autor de artigo científico completo publicado em 
revistas. 

Artigo impresso e declaração de aceite. 
15 

Autor ou co-autor de artigo científico resumido/expandido publicado 
em anais ou revistas de eventos científicos. 

Artigo impresso e declaração de aceite. 
10 

Autor ou co-autor de capítulo de livro. Apresentação de cópia da capa, contra-capa e índice do livro. 25 

Premiação em trabalhos acadêmicos. Apresentação de cópia do documento de premiação. 10 

Relatórios de livros e filmes indicados. Apresentação do relatório da análise crítica do livro/filme, acompanhado da avaliação do 
professor. 

5 

Publicação de mural, pôster ou painel em eventos científicos. Apresentação do certificado de publicação. 10 

Crítica de artigos e textos técnico-científicos. Apresentação do relatório da análise crítica do artigo ou texto, acompanhado da avaliação do 
professor. 

5 

Participação como membro em projetos de pesquisa aprovados e 
concluídos com bolsas do PIBIC. 

Relatório de atividades do aluno, acompanhado da avaliação do professor coordenador do 
projeto. 

30 

Participação como membro em projetos de pesquisa aprovados em 
outros programas. 

Relatório de atividades do aluno, acompanhado da avaliação do professor coordenador do 
projeto. 

30 

Atividade de extensão 

Participação como ouvinte em eventos da área de comunicação. Certificado de participação. 10 

Participação como ouvinte em congressos, seminários, simpósios, 
conferências, fóruns, workshops, etc. 

Certificado de participação. 10 

Participação como ouvinte em treinamentos, conferências e 
palestras isoladas na área do curso. 

Certificado de participação, com carga horária declarada. 10 

Participação como membro em projetos de consultoria. 
Relatório de atividades do projeto de consultoria, com carga horária declarada pelo 
supervisor. 

10 

Participação como membro de comissão organizadora de eventos 
científicos ou extensão. 

Relatório do trabalho realizado pelo aluno, mais o certificado de participação com a carga 
horária declarada pelo professor coordenador do projeto. 

15 

Participação como membro de curso de extensão PACE/PIBEX. 
Plano de trabalho do projeto e relatório das atividades do aluno, acompanhado da avaliação 
do professor coordenador. 

30 

Participação como membro de curso de extensão aprovados em 
outros programas. 

Plano de trabalho do projeto e relatório das atividades do aluno, acompanhado da avaliação 
do professor coordenador. 

30 

Participação em entidades de representação discente. 
Ata da Eleição assinada e validada pela Coordenação do Curso, descrevendo o cargo 
ocupado pelo solicitante. 

20 

Palestrante em congressos, seminários, simpósios, conferências, 
fóruns, workshops, semana de curso, etc. 

Apresentação do certificado de participação como palestrante. 10 

Palestrante de minicursos, oficinas ou mesa redonda. Apresentação do certificado de participação como palestrante. 15 

Palestrante em projetos de extensão PACE/PIBEX. Apresentação do certificado de participação como palestrante. 10 

Palestrante em projetos de extensão aprovados em outros 
programas. 

Apresentação do certificado de participação como palestrante. 10 

Palestrante em projetos de pesquisa aprovados e concluídos com 
bolsas do PIBIC. 

Apresentação do certificado de participação como palestrante. 10 

Palestrante em projetos de pesquisa aprovados em outros 
programas. 

Apresentação do certificado de participação como palestrante. 10 

Visita técnica às organizações. Relatório da visita, com a carga horária declarada pelo professor. 5 

Engajamento em trabalho comunitário em centros sociais, asilos, 
escolas, comunidades, hospitais, entidades filantrópicas, entre 
outras. 

Relatório do trabalho realizado pelo aluno e carga horária declarada pelo professor supervisor 
da atividade. 

15 

*Carga horária máxima por documento 
 


