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ANEXO 02 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ATIVIDADES

REQUISITOS

Apresentação da carta-contrato ou termo
responsabilidade do bolsista e relatório de pesquisa

Projeto de iniciação científica
Colaboração em pesquisa
Elaboração
de
relatórios
de
pesquisa
Publicação
em periódicos,
obra
coletiva ou livro.
Participação
como
ouvinte
em
seminários, encontros, palestras e
conferências da área.
Apresentação de trabalho em congressos,
seminários, simpósios, conferências,
oficinas de trabalho e similares.

Declaração do coordenador da pesquisa

Organização de eventos acadêmicos,
científicos, culturais.
Participação
como
conferencista,
mediador ou debatedor em eventos
acadêmicos.
Disciplinas cursadas fora da Faculdade
desde que relacionada com a área do
curso.

Declaração
da
instituição
responsável pelo evento

Monitoria
Participação em projetos de extensão
Realização
de
cursos
extensão/atualização/especialização

de

Participação
em
convênio cultural

ou

intercâmbio

de

Apresentação do relatório
Cópia da publicação
Declaração ou Certificado de participação

Apresentação
do trabalho
organizador do evento

e

certificado

ou

do

sociedade

Declaração ou Certificado de participação no evento
Apresentação de histórico escolar ou declaração da
instituição atestando a aprovação e programa da
disciplina.
Declaração atestando a condição de monitor durante o
semestre e apresentação de relatório das atividades,
assinado pelo professor orientador.
Declaração
do responsável
pelo projeto e
apresentação de relatório
Declaração
ou Certificado de participação e
apresentação de relatório sobre o curso
Declaração da instituição onde foi realizado o
intercâmbio mencionado o período de sua realização
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Participação como voluntário em
Declaração da Instituição beneficiada pelo trabalho
atividades de caráter humanitário e social
voluntário
Visitas
técnicas
monitoradas
a
Instituições de caráter filantrópico, a
Órgãos específicos, a Instituições
públicas do Poder Legislativo, Executivo
e Judiciário, Federais, Estaduais e
Municipais, a Instituições prestadoras
de
serviços
comunitários, a Organizações não
governamentais e a Instituições de caráter
cultural e de lazer.
Apresentações musicais / teatrais/
Cinemas
Atividades religiosas – cultos especiais,
apresentações, cursos encontros, projetos

Apresentação de relatório sobre o teor da visita e
declaração da instituição visitada

Ingresso e relatório sobre o evento
Declaração
ou Certificado de participação
apresentação de relatório sobre a atividade

e

SEMESTRE

HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

(1º Ano)

50 horas

(2º Ano)

50 horas

(3º Ano)

100 horas

Total

200 horas
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