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TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E EQUIVALÊNCIA DE HORAS 
 

 Nome(legível)________________________________________________matrícula:__________________________turma: ____________________________ 

 

ÁMBITO ENSINO E PESQUISA  

Atividade  Horas/semana ou atividade  
Limite máximo de 

horas  
Instrumento para 

comprovação 

Valores alcançados 
pelo discente (horas) 

Monitoria  exercida em disciplinas do curso  Até 10 horas/ semanais.   Até 140 horas  Declaração ou certificado de omprovação  
   

Curso ou disciplina na área de ciências sociais  aplicadas  Carga horária do curso  Até 60 horas  Declaração ou certificado de omprovação  
   

Participação em programas ou projetos de pesquisa  Até 20 horas/ semanais.   Até 150 horas  Declaração ou certificado de omprovação  
   

Publicações em periódicos científicos no Qualis/Capes de economia   

A1A2:80 horas/publicação  

B1-B2:40 horas/publicação  

B3- C: 20 horas/publicação  
Até 150 horas  

Primeira página do artigo, ou certificado de 

aprovação  
   

Publicações em periódicos científicos no Qualis/Capes de outras áreas 

de conhecimento   

A1-A2:40 horas/publicação  

B1-B2:20 horas/publicação  

B3-C 10 horas/publicação  
Até 150 horas  

Primeira página do artigo, ou certificado de 

aprovação  
   

Publicações de livro na área de conhecimento  60 horas / livro  Até 150 horas  Capa com ISSN      

Publicações em capítulos de livro na área de conhecimento  20 horas / capítulo  Até 150 horas  

Capa do livro com ISSN, sumário do  

livro e primeira página do capítulo, ou  

certificado de aprovação  
   

Publicações em anais de evento  

Horas por publicação: 

Internacional: 15 horas 

Nacional: 10 horas 

Regional: 7 horas 

Local: 5 horas 

Até 100 horas  
Primeira página do artigo, ou certificado de 

aprovação  

   
 

Apresentação de trabalho em congressos, seminários, simpósios, 

conferências, oficinas de trabalho e similares.  10 horas/apresentação  Até 150 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
   

Organização de eventos acadêmicos.  
Carga horária do evento para 

organização  
Até 140 horas  

Declaração ou certificado de comprovação  

   



 
  

INSTITUTO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E REGIONAL  
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS  

  

2 

 

Participação como mediador ou debatedor em eventos acadêmicos e  

científicos de extensão  
3 horas/evento  Até 100 horas  Declaração ou certificado de comprovação  

   

Participação   como ouvinte em congressos, seminários, simpósios, 

conferências, oficinas de trabalho, reuniões de pesquisa (com 

declaração do(a) orientador(a) e similares).  

Carga horária do evento, ou 8  

horas/dia de evento  Até 200 horas  Declaração ou certificado de comprovação  

   

Participação como instrutor, em cursos ou minicursos da área das 

ciências sociais aplicadas    Carga horária do curso Até 50 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
   

Participação em grupo de pesquisa  10 horas / ano  Até 25 horas  
Declaração ou certificado de comprovação     

 

AMBITO ESTÁGIO E EXTENSÃO    

Atividade  Horas/semana ou atividade  
Limite máximo de 

horas  
Instrumento para  

comprovação  
Valores alcançados 

pelo discente (horas) 

Vivências no campo  40 horas/Vivência  120 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
   

Estágio não obrigatório ou voluntário  Até 30 horas   Até 200 horas Declaração ou certificado de comprovação  
   

Participação em programas ou projetos de extensão  Até 20 horas/ semanais.   Até 150 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
   

Realização de cursos de extensão ou participação em oficinas.  Carga horária do curso  Até 150 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
   

Participação, como voluntário, em atividades de caráter humanitário, 

social, meio ambiental, ou outras e+B49m áreas dispostas no art. 64 

do regimento da graduação da UNIFESSPA.  

Carga horária da atividade  Até 150 horas  Declaração ou certificado de comprovação  

   

Publicações em periódicos científicos de extensão  

A1-A2:40 horas/publicação  

B1-B2:20 horas/publicação  

B3-C 10 horas/publicação  
Até 150 horas  

Primeira página do  

artigo, ou  

certificado de aprovação  

   

   

Publicações em anais de evento de extensão  

Horas por publicação:  

Internacional: 15 horas  

Nacional: 10 horas  

Regional: 7 horas  

 Local: 5 horas  

Até 100 horas  
Primeira página do artigo, ou certificado de 

aprovação  

   

   

   

Apresentação de trabalho em congressos de extensão, seminários, 

simpósios, conferências, oficinas de trabalho e similares.  
5 horas/ apresentação  Até 150 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
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Observação:   

1. Cada certificado de atividade só pode ser contabilizado para uma categoria.  

2. Caso o certificado contemple mais de um âmbito, será contabilizado o de maior pontuação ou o da escolha do discente.  

3. Só serão válidos aqueles certificados que estejam contemplados apenas durante o período que o discente esteve matriculado. 

Organização de eventos acadêmicos, científicos e culturais.  Carga horária do evento  Até 140 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
   

Participação como mediador ou debatedor em eventos acadêmicos e 

científicos de extensão  
3 horas/evento  Até 100 horas  Declaração ou certificado de comprovação  

   

Participação   como ouvinte em congressos, seminários, simpósios, 

conferências, oficinas de trabalho, reuniões de extensão (com 

declaração do(a) orientador(a) e similares).  

 Carga horária do evento, ou 8 

horas/dia de evento  Até 150 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
   

Participação em grupos ou atividades culturais ou grupos regionais 

reconhecidos pela UNIFESSPA  
Até 10 horas por atividade  Até 50 horas  Declaração ou certificado de comprovação  

 

Representação da UNIFESSPA em eventos esportivos oficiais.  Até 10 horas por evento  Até 50 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
 

Participação em atividades esportivas  ou  em competições 

internas da UNIFESSPA.  
Até 10 horas por atividade  Até 50 horas  Declaração ou certificado de comprovação  

 

Participação em Empresa Júnior, Incubadora  

Tecnológica e Laboratório de pesquisa  
Até 10 horas / semana  Até 100 horas  Declaração ou certificado de comprovação  

 

Participação como membro efetivo da diretoria de Diretórios 

Acadêmicos, Centros Acadêmicos, Entidades de Classe  

(sindicatos e associações de classe), Conselhos e Colegiados internos 

à  

Instituição   

Até 10 horas / ano   Até 50 horas  Declaração ou certificado de comprovação  

 

Doação voluntária de sangue ou indicação de doador  0,5 hora / doação  Até 10 horas  Declaração ou certificado de comprovação  
 

Engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios 

populares de reforço  

escolar  

1 horas / semana  Até 30 horas   Declaração ou certificado de comprovação  
 

Participação em eleições em mesa receptora  

(presidente,  mesário  ou secretário)  
Carga horária do TRE  Até 30 horas  Declaração ou certificado de comprovação  

 

Frequência e aprovação em cursos de língua  

estrangeira  
5 horas / semestre  Até 50 horas  

Declaração ou certificado de comprovação  
 

TOTAL  
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4. O discente deve contabilizar obrigatoriamente o mínimo de 270 horas de atividades complementares para integralização; 

5. 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; 

6. O discente, no ato da entrega, deve apresentar os docs. originais para averiguação da autenticidade das cópias anexas ao formulário; 

7. 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 

complementares; 
 

 

 

 

DESPACHO:________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                         Marabá, PA, ______de _________________de __________ 

                                         

 

____________________________________ 

 
Assinatura do coordenador do curso 


