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Área Tipo de atividade 

Atividades 
Científico 

Acadêmicas 

1 - Disciplina em outro curso ou Instituição 

2 - Participação em evento científico: congresso, 
simpósio, ciclo de conferências, debate, workshop
jornada, oficina, fórum, entre outros 

3 - Participação COMO RESPONSÁVEL em evento 
científico, acadêmico e/ou profissional: congresso, 
simpósio, ciclo de conferências, debate, workshop
jornada, oficina, fórum, entre outros 

4 - Curso de extensão, aprofundamento, 
aperfeiçoamento e complementação de estudos na 
área 

5 - Seminários e palestras 

6 - Visita técnica 

7 - Viagem de intercâmbio 

8 - Pesquisa de iniciação científica, estudo dirigido ou 
de caso 

9 - Apresentação de trabalho em evento científico 
COM publicação 

10 - Apresentação de trabalho em evento científico 
SEM publicação 

11 - Publicação de resumo em anais de eventos 
científicos 

12 - Publicação de artigo em revista científica 

13 - Autoria e co-autoria em livros e/ou capítulos de 
livros 

14 - Oficina de Apoio à Aprendizagem 

15 - Participação em grupo de estudo formalizado na 
Instituição 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Período Equivalência em C.H. Máximo convalidado 

Semestral 04 horas 40 horas 
Certificado de participação, com nota e 
frequência

Participação em evento científico: congresso, 
workshop, Por hora 02 horas 40 horas Certificado de participação

Participação COMO RESPONSÁVEL em evento 
científico, acadêmico e/ou profissional: congresso, 

workshop, 
Por hora 02 horas 40 horas 

Certificado de participação como 
responsável do evento

Curso de extensão, aprofundamento, 
aperfeiçoamento e complementação de estudos na Por hora 04 horas 40 horas 

Certificado de participação, com nota e 
frequência

Por hora 02 horas 40 horas Certificado de participação

Por hora 10 horas 40 horas 
Relatório com assinatura e carimbo do 
responsável pela visita

Por dia 05 horas 20 horas 
Relatório com assinatura
responsável pela visita

Pesquisa de iniciação científica, estudo dirigido ou 1 projeto por 
semestre 

10 horas 80 horas 
Relatório final ou produto, com 
aprovação e assinatura do 
responsável/Professor orientador

Apresentação de trabalho em evento científico 1 trabalho por 
semestre 

10 horas 80 horas 
Certificado do evento em nome do 
aluno, comprovando a apresentação e 
cópia da publicação

Apresentação de trabalho em evento científico 1 projeto por 
semestre 

10 horas 80 horas 
Certificado do evento em nome do 
aluno, comprovando a apresentação

Publicação de resumo em anais de eventos 
1 artigo por semestre 10 horas 80 horas 

Cópia da publicação com o timbre dos
anais

1 artigo por semestre 10 horas 80 horas 
Cópia da publicação com 
timbre/identificação da revista

autoria em livros e/ou capítulos de 
1 artigo por semestre 10 horas 80 horas 

Cópia da publicação com timbre e ficha 
catalográfica

Por hora 02 horas 10 horas 
Certificado de participação, com 
descrição de atividades

Participação em grupo de estudo formalizado na 
Por hora 02 horas 10 horas 

Certificado de participação, com 
descrição de atividades

Documentos comprobatórios Total realizado 

Certificado de participação, com nota e 
frequência 

 

Certificado de participação 
 

Certificado de participação como 
responsável do evento 

 

Certificado de participação, com nota e 
frequência 

 

Certificado de participação  

Relatório com assinatura e carimbo do 
responsável pela visita 

 

Relatório com assinatura e carimbo do 
responsável pela visita 

 

Relatório final ou produto, com 
aprovação e assinatura do 
responsável/Professor orientador 

 

Certificado do evento em nome do 
aluno, comprovando a apresentação e 
cópia da publicação 

 

Certificado do evento em nome do 
aluno, comprovando a apresentação 

 

Cópia da publicação com o timbre dos 
anais 

 

Cópia da publicação com 
timbre/identificação da revista 

 

Cópia da publicação com timbre e ficha 
catalográfica 

 

Certificado de participação, com 
descrição de atividades 

 

Certificado de participação, com 
descrição de atividades 
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16 - Representação discente em Diretório /ou Centro 
Acadêmico 

17 - Participação como representante discente 
membro de CPA, Colegiado de Curso, Empresas Júnior, 
Laboratórios, Conselho da IES 

18 - Participação em defesas de trabalhos de 
conclusão de curso, teses, dissertações, como ouvinte 

  

Atividades Sócio-
Culturais 

19 - Exposição, workshop, feira, mostra, entre outros 

20 - Campanha e/ou trabalho de ação social, 
comunitária ou extensionista 

21 - Desfile cívico 

22 - Voluntariado em entidades sem fins lucrativos e 
reconhecida pelo Poder público (legalmente instituída)

23 - Doação de sangue 

  

Atividades de 
Prática Profissional 

24 - Monitoria (voluntária ou não) 

25 - Curso de idioma 

26 - Estágio não-curricular realizado 

27 - Instrutor em minicurso, oficina ou como 
palestrante 

28 - Curso técnico-profissionalizante correlato ao curso

29 - Cursos de capacitação/treinamento em empresas, 
desde que vinculado ao curso 
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Representação discente em Diretório /ou Centro 
Anual 05 horas 20 horas 

Declaração ou certificado emitido pela 
Instituição de Ensino

representante discente 
membro de CPA, Colegiado de Curso, Empresas Júnior, Anual 05 horas 20 horas 

Declaração emitida pelo Coordenador 
de Curso

Participação em defesas de trabalhos de 
 

Por hora 02 horas 40 horas 
Declaração emitida pelo Presidente da 
banca

   

Por hora 02 horas 40 horas 
Ingresso do evento e/ou certificado, 
com

Campanha e/ou trabalho de ação social, 
Por hora 05 horas 40 horas 

Relatório das atividades desenvolvidas, 
com aprovação e assinatura do 
professor responsável

Anual 10 horas 40 horas Assinatura em lista de presença

reconhecida pelo Poder público (legalmente instituída) 
Por hora 05 horas 40 horas 

Declaração da Instituição, com 
assinatura e carimbo

Semestral 05 horas 40 horas 
Certificado e/ou declaração emitida 
pelo Hemosc

   

Semestral 05 horas 40 horas 
Relatório das atividades desenvolvidas, 
com aprovação e assinatura do 
professor 

Modular 05 horas 40 horas 
Cerificado e/ou declaração da 
instituição, com frequência e 
nota/aprovação por módulo

Semestral 10 horas 80 horas 
Relatório das atividades desenvolvidas,
com aprovação e assinatura do 
responsável

Instrutor em minicurso, oficina ou como 
Por hora 05 horas 40 horas Certificado, com descrição da atividade

profissionalizante correlato ao curso Semestral 05 horas 40 horas 
Certificado de participação, com nota e 
frequência (se presencial)

Cursos de capacitação/treinamento em empresas, 
Por hora 05 horas 40 horas Certificado de participação

 
TOTAL DE HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS PELO ESTUDANTE:

 

Declaração ou certificado emitido pela 
Instituição de Ensino 

 

Declaração emitida pelo Coordenador 
de Curso 

 

Declaração emitida pelo Presidente da 
banca 

 

  

Ingresso do evento e/ou certificado, 
com data 

 

Relatório das atividades desenvolvidas, 
com aprovação e assinatura do 
professor responsável 

 

Assinatura em lista de presença  

Declaração da Instituição, com 
assinatura e carimbo 

 

Certificado e/ou declaração emitida 
pelo Hemosc 

 

  

Relatório das atividades desenvolvidas, 
com aprovação e assinatura do 
professor responsável 

 

Cerificado e/ou declaração da 
instituição, com frequência e 
nota/aprovação por módulo 

 

Relatório das atividades desenvolvidas, 
com aprovação e assinatura do 
responsável 

 

Certificado, com descrição da atividade 
 

Certificado de participação, com nota e 
frequência (se presencial) 

 

Certificado de participação 
 

COMPLEMENTARES REALIZADAS PELO ESTUDANTE: 
 


