
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
- CUMPRIR 200 HORAS

CURSOS EAD:
BACHARELADO EM LETRAS LIBRAS
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA
2ª LICENCIATURA EM LETRAS LIBRAS
2ª LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

CATEGORIA NUMERAÇÃO ATIVIDADES C.H. MÁXIMA
DOCUMENTOS 

PARA VALIDAÇÃO

ENSINO    
(A)

PESQUISA
 (B)

A1

A2

A3 50

A4 50

A5 30

A6 70

B1 50

B2 35

B3 45

B4 40

B5 35

B6 30

B7 50

B8 35

B9 25

Disciplina complementar, 
não prevista no currículo 
e cursada em outro curso 
de Graduação ou Pós-
Graduação (cursada no 
período máximo de 4 anos)

Histórico Escolar (contendo assinatura e 
carimbo da instituição)

Relatório final de monitoria, encaminhado 
pelo departamento responsável

Certificados emitidos pelos organizadores 
do evento

Certificados emitidos pelos organizadores 
do evento

Certificados emitidos pelas unidades de 
ensino

Certificados/ históricos emitidos pelos 
organizadores

Cópia da capa e ficha catalográfica

Cópia da capa e ficha catalográfica e cópia 
do capítulo

Relatórios e termo de outorga ou 
certificados emitidos pela diretoria 
responsável

Relatórios e termo de outorga ou 
certificados emitidos pela diretoria 
responsável

Cópia do artigo e documentação de 
aprovação pelo conselho editorial

Cópia do resumo e documentação de 
aprovação pelo comitê de avaliadores

Relatórios emitidos e assinados pelo líder 
do grupo de pesquisa registrado no Lattes

Cópia do artigo e documentação de 
aprovação pelo conselho editorial

Relatórios, termo de outorga ou 
certificados emitidos pela diretoria 
responsável

Atividades de monitoria

Participação em minicursos 
que abordam sobre a matéria 
de interesse na formação do 
graduando

Participação em eventos 
científicos do curso ou áreas afins

Cursos nas áreas de informática 
ou língua estrangeira

Aprendizagem a distância com 
afinidade e aderência aos cursos

Livro publicado

Capítulo de livro

Projetos de iniciação científica

Projetos de pesquisas 
institucionais

Artigo publicado como autor ou 
coautor (periódico com conselho 
editorial relacionado à área do 
curso)

Resumo em anais

Participação em grupos 
institucionais de trabalhos e 
estudos realizados na IES

Artigo publicado como autor ou 
coautor, na revista científica da 
instituição

Relatórios de pesquisa

60

30



CATEGORIA NUMERAÇÃO ATIVIDADES C.H. MÁXIMA DOCUMENTOS 
PARA VALIDAÇÃO

EXTENSÃO (C) 

EXTENSÃO (C) 

B10

C1

C2 50

C3 10

C4 35

C5
25

C6 35

C7
20 =

(doação de sangue)

30 = 
(assistencialismo)

C8 30

C9 20

C10 15

C11 30

Apresentação de trabalhos 
científicos

Cópia do resumo e documentação de 
aprovação pelo comitê de avaliadores

Cópia dos certificados, expedidos pelos 
responsáveis do evento 

Declaração das entidades responsáveis pelo 
estágio 

Declaração emitida pela representação 
estudantil devidamente assinado e 
reconhecidos pelo órgão colegiado

Relatórios, termo de outorga ou certificados 
emitidos pela diretoria responsável

Listagem emitida pelo professor responsável 
pela visita, devidamente autorizado pelo 
coordenador

Certificados emitidos pelos organizadores 
do evento 

Declaração de doador
Declaração da entidade

Declaração da entidade responsável

Declaração da entidade responsável 
pela organização e a cópia do registro 
da federação 

Mediante declaração assinados por pelo 
menos, um membro da banca e pelo 
coordenador de estágio

Declaração

Seminários, oficinas, congressos, 
simpósios, conferências, encontros, 
ações comunitárias institucionais e 
similares

Estágio extracurricular

Gestão de órgãos de representação 
estudantil (UNE, UEE, DCE e CA) 
e/ou representação discente 
junto a órgãos colegiados da IES 
(colegiados de cursos) 

Autoria e execução de projetos 
relacionados ao curso

Visitas técnicas 

 Organização de eventos 
minicursos e oficinas

Atuação social beneficente 
(doação de sangue, 
assistencialismo)

Atividades no âmbito cultural

Atividades no âmbito esportivo 
(atletas, representando a 
instituição em JUB, e /ou Jogos 
Abertos devidamente registrados 
nas federações competentes

Participação em sessões de defesa 
de trabalho de conclusão de curso 
(TCC)

Trabalho Social de ação 
relacionada com o curso

30

40


