
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 
INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGIONAL 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 

Observações: 
• O discente deve contabilizar obrigatoriamente o mínimo de 280 horas de atividades complementares para integralização; 
• Deve anexar cópias dos certificados/documentos comprobatórios das atividades a este formulário que deve ser encadernado (1ª pag. será este formulário) e entregue no último 

semestre a ser cursado; 
• O discente no ato da entrega deve apresentar os docs. originais para averiguação da autenticidade das cópias anexas ao formulário; 
• O formulário deve ser impresso em duas vias para que uma seja o recibo devolvido ao discente que servirá como prova de que o mesmo apresentou/entregou à direção suas 

atividades livres; 
 

 

FORMULÁRIO DE CONTABILIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 
Nome(legível):_______________________________________matrícula:____________________turma:____________ 
 

ATIVIDADES 
REQUISITO PARA 

ATRIBUIÇÃO DE CARGA 
HORÁRIA 

CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA 

CARGA 
HORÁRIA  

CREDITADA 
Participação em programas ou 
projetos de extensão. 

Declaração do(a) próreitor(a) de 
Extensão e Assuntos Estudantis ou 
do responsável pelo programa ou 
projeto e apresentação de relatório. 

60 horas/projeto.  

Realização de cursos de extensão ou 
participação em oficinas. 

Declaração ou certificado de 
participação. 

Até 15 horas por 
curso/Até o limite de 350 
horas totais. 

 

Participação como ouvinte em 
congressos, seminários, simpósios, 
conferências, oficinas de trabalho, 
reuniões de pesquisa (com declaração 
do(a)  orientador(a)  e similares. 

Declaração ou certificado de 
participação. 

Até 10 horas/evento.  

Apresentação de trabalho em 
congressos, seminários, simpósios, 
conferências, oficinas de trabalho e 
similares. 

Certificado de apresentação do 
trabalho. 

20 horas/evento. Até o 
total de 80 horas. 

 

Participação como conferencista, 
mediador ou debatedor em eventos 
acadêmicos e científicos. 

Declaração ou certificado de 
participação no evento. 

5 horas/evento.  

Organização de eventos acadêmicos, 
científicos e culturais. 

Declaração da instituição ou 
sociedade responsável pelo evento. 

20 horas/evento.  

Participação em grupos de teatro ou 
grupos regionais reconhecidos pela 
UNIFESSPA. 

Declaração do (a) Pró-Reitor(a) de 
Extensão e Assuntos Estudantis ou 
setor responsável. 

10 horas/período letivo 
de participação. 
 

 

Representação da UNIFESSPA em 
eventos esportivos oficiais. 

Declaração do (a) Pró-Reitor (a) de 
Extensão e Assuntos Estudantis ou 
do setor responsável. 

10 horas/participação.  
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Observações: 
• O discente deve contabilizar obrigatoriamente o mínimo de 280 horas de atividades complementares para integralização; 
• Deve anexar cópias dos certificados/documentos comprobatórios das atividades a este formulário que deve ser encadernado (1ª pag. será este formulário) e entregue no último 

semestre a ser cursado; 
• O discente no ato da entrega deve apresentar os docs. originais para averiguação da autenticidade das cópias anexas ao formulário; 
• O formulário deve ser impresso em duas vias para que uma seja o recibo devolvido ao discente que servirá como prova de que o mesmo apresentou/entregou à direção suas 

atividades livres; 
 

 

Participação em atividades esportivas 
ou em competições internas da 
UNIFESSPA. 

Declaração do (a) Pró-Reitor (a) de 
Extensão e Assuntos Estudantis ou 
do setor responsável. 

05 horas/período letivo 
de participação. 

 

Participação, como voluntário, em 
atividades de caráter humanitário e 
social. 

Declaração da instituição beneficia 
da pelo trabalho voluntário. 

Até 30 horas por 
participação, a critério da 
coordenação do curso. 

 

TOTAL 
 

 

 DESPACHO: 
________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Data: __________/_____________/__________ 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do coordenador do curso 

 


