
 
 

FICHA INDIVIDUAL DE CONTROLE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - CURSO 
 

 
ITEM  DATA ATIVIDADE/EVENTO GRUPO HORAS H. CONVERT. RECEBIDO POR SITUAÇÃO 
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MATRÍCULA:___________________ NOME:_____________________________________ CURSO:_______________________ PERÍODO:_____________ 



 
 

 
MODALIDADE ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 

Iniciação Científica 

Trabalhos desenvolvidos com orientação 
docente, apresentados na Instituição (extra- 
sala de aula e extra disciplina específica), em 
eventos científicos específicos ou seminários 
multidisciplinares. 

 
2 horas por trabalho, 
limitado a, no máximo, 8 
horas em todo o curso de 
graduação. 

 
Certificado ou declaração do 
professor orientador 

Trabalhos desenvolvidos com orientação 
docente, apresentados em eventos científicos 
específicos ou seminários e publicados em 
anais, mencionando o nome da Instituição. 

5 horas por trabalho, limitado 
a, no máximo, 20 horas em 
todo o curso de graduação. 

 

 
Cópia da publicação 

Trabalhos científicos publicados em revista de 
circulação nacional, registrando o nome da 
Instituição. 

20 horas por trabalho, 
limitado a, no máximo, 40 
horas em todo o curso de 
graduação. 

 
Cópia da publicação 

Trabalhos científicos publicados em periódicos 
científicos, registrando o nome da Instituição. 

20 horas por trabalho, 
limitado a, no máximo, 40 
horas no curso. 

 
Cópia da publicação 

Livros ou capítulos de livros publicados, registrado 
o nome da Instituição. 

40 horas por trabalho, 
limitado a 1 no curso. Cópia da publicação 

Monitoria 
Atividades de monitorias em disciplinas 
pertencentes ao currículo dos cursos da 
Instituição. 

12 horas por semestre 
letivo, limitado a, no 
máximo, 48 horas no 
curso. 

Certificado ou declaração do 
professor orientador 

Extensão 
Participação em eventos promovidos pela 
Instituição. 

5 horas por dia de evento, de 
acordo com avaliação do 
coordenador do curso, 
limitado a, no máximo 40 
horas. 

Certificado da Instituição 



 
 

Participação em eventos externos à 
Instituição. 

4 horas por dia de evento, 
limitado a, no máximo 20 
horas. 

Certificado ou 
declaração 

Organização, coordenação, realização de cursos 
e/ou eventos internos ou externos à Instituição, de 
interesse desta 
ou da comunidade. 

3 horas por evento, limitado 
a, no máximo 15 horas. 

Projeto do Evento 

Participação nos programas comunidade solidária, 
escola solidária, projeto 
amigos da escola ou afins. 

10 horas por semestre, 
limitado a 30 horas. 

Certificado ou 
declaração 

Participação em viagens científicas. 
2 horas por dia de evento, 
limitado a, no máximo 20 
horas. 

Certificado ou 
declaração do 
professor responsável 

Participação em programas de intercâmbio 
institucional, nacional e/ou 
internacional. 

3 horas por dia de evento, 
limitado a, no máximo 15 
horas. 

Certificado ou 
declaração 

Participação ou trabalho na organização em 
campanhas comunitárias. 

2 horas por dia de evento, 
limitado a, no máximo 60 
horas. 

Certificado ou 
declaração 

Participação ou trabalho na organização em 
campanhas da Instituição – (semana da 
profissão, trote solidário, doação de sangue ou 
outros eventos). 

3 horas por evento, limitado 
a, no máximo 15 horas. 

Certificado ou 
Comprovante de 
participação 

 
 
 
 
 
 



 
 

MODALIDADE ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 

 

Participação ou trabalho no Núcleo de 
Empreendedores, organização de empresa jr., 
incubadora, agência ou escritório 
experimental/modelo, jornal do curso e/ou da 
Instituição diretório ou centro acadêmico. 

5 horas por atividade 
exercida no semestre letivo 
de participação, limitado a, 
no máximo 20 horas em todo 
o curso de graduação. 

 
Certificado ou 
Comprovante de 
participação 

Participação, com freqüência e aprovação em 
cursos de idiomas, comunicação e expressão 
(Língua Portuguesa) e de informática, cujas 
cargas horárias não tenham sido objeto de 
validação de disciplina ou aproveitamento de 
estudos. 

 
10 horas por trabalho ou 
semestre de trabalho, 
limitado a, no máximo, 30 
horas em todo o curso de 
graduação. 

Certificado de 
Conclusão 

Estágio 
Extracurricular 

Estágios extracurriculares desenvolvidos com 
base em convênios firmados pela Instituição. 

5 horas por evento, limitado 
a, no máximo 15 horas. 

Atestado de Exercício e 
Documentação. 

Eventos Científicos 
ou Culturais 

Participação em eventos científicos ou culturais 
promovidos pela Instituição. 

2 horas por dia de evento, 
limitado a, no máximo 20 
horas. 

Certificado ou declaração do 
professor responsável 

Participação em eventos científicos ou culturais 
externos à Instituição. 

2 horas por dia de evento, 
limitado a, no máximo 10 
horas. 

Comprovante de 
participação 

Organização e/ou trabalho em eventos científicos 
ou culturais promovidos pela Instituição. 

5 horas por evento, limitado 
a, no máximo 20 horas. 

Comprovante de 
participação 



 
 

Disciplinas 
pertencentes a outros 
cursos superiores 

Disciplinas pertencentes a outros cursos 
superiores, de graduação ou seqüenciais, da 
própria Instituição ou de outras instituições de 
ensino superior, freqüentadas e aprovadas. 

20 horas por disciplina 
cursada, limitado a no 
máximo 60 horas em todo o 
curso de graduação. 

Declaração da IES 

Disciplina de Libras integrante das matrizes 
curriculares dos cursos de licenciatura oferecidos 
pela Instituição. 

Será considerada 
integralmente a carga 
horária da disciplina. 

 
Declaração da IES 

Estudos 
desenvolvidos em 
organizações 
empresariais 

Estudos desenvolvidos em organizações 
empresariais ou em organismos públicos, 
correlatos aos conteúdos de disciplinas e 
atividades profissionais do curso, com orientação 
docente, apresentados na Instituição (extra- sala 
de aula). 

5 horas por trabalho, limitado 
a, no máximo, 20 horas em 
todo o curso de graduação. 

Projeto Desenvolvido e 
Atestado da Empresa 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, 
apresentados na Instituição (extra- sala de aula), 
em organizações não governamentais, de 
assistência social ou recuperação, cooperativas e 
similares, de trabalho comunitário ou junto à 
comunidade e de relevância social. 

10 horas por trabalho ou 
semestre de trabalho, 
limitado a, no máximo, 30 
horas em todo o curso de 
graduação. 

Comprovante de 
participação 

 
 

 
 


