Atividades Complementares de Ensino

Atividades Atividades Complementares
de Ensino
07

82

01

Monitoria semestral na
graduação

02

03

10

4

25

Histórico Escolar

15

4

Participação em palestras

Certificado ou declaração
assinada pelo professor
responsável com a carga horária

3

50

Cursos de idiomas ou
aprovação em exames de
proficiência

Certificado ou declaração de
participação e aprovação
semestral com mínimo de 24
horas

20

4

Cursos livres (pintura,
música, artesanato, dança e
desenho, esporte)

Certificado ou declaração de
participação semestral com
mínimo de 12 horas

6

Cursos de Informática

Certificado de participação
semestral com mínimo de 24
horas

20

Participação em atividades
interdisciplinares indicadas
por professores dos cursos

Relatório com resenha e
anuência do professor

Participação como ouvinte
em Mostras e Eventos

Certificado ou declaração
assinada pelo professor
responsável com a carga horária

10

10

Psicoterapia com Psicólogo

Declaração Semestral com
nome, CRP, assinatura e
carimbo do Psicólogo
responsável

5

10

Outras modalidades
aprovadas pela direção do
CCBS

Certificado ou declaração

5

2

38

06

30

Disciplina regular cursada
em outros cursos da UPM
durante a graduação, com
aprovação

17

04

Declaração assinada pelo
professor

Certificado ou declaração
Participação em cursos de
assinada pelo professor
atualização ou de extensão
responsável com a carga horária
universitária
cursada

11

13

Requisitos para Validação

Carga
Número de
Horária
Eventos ao
Máxima
Longo do
Reconhecida
Curso

3

3

4

10

Atividades Complementares de Pesquisa

Atividades

10

12

15

Atividades Complementares de
Pesquisa

Requisitos para Validação

Participação em grupo de
pesquisa como aluno bolsista de Declaração do professor orientador
iniciação científica PIBIC
Participação em grupo de
pesquisa como aluno de
Declaração do professor orientador
iniciação científica PIVIC
Participação em grupos de
estudos, grupo de pesquisa
Declaração do professor orientador ou
como aluno não bolsista da UPM
relatórios de atividades
e outras Universidades

Número de
Carga Horária Eventos ao
Reconhecida Longo do
Curso
30

4

30

4

25

4

05

Participação em pesquisa como Declaração do professor orientador ou
sujeito ou sujeito colaborador
termo de consentimento

5

25

89

Publicação de trabalho científico Apresentação da cópia autenticada ou
em periódico nacional
da cópia acompanhada de original

20

5

90

Publicação de trabalho científico Apresentação da cópia autenticada ou
em periódico internacional
da cópia acompanhada de original

25

5

18

Publicação de trabalho científico Apresentação da cópia autenticada ou
em Anais de Evento
da cópia acompanhada de original

10

5

91

92

93

94

20

24

67

37

Participação em evento
científico nacional com
apresentação de Pôster

Apresentação da cópia autenticada ou
da cópia acompanhada de original

10

6

Participação em evento
científico internacional com
apresentação de Pôster

Apresentação da cópia autenticada ou
da cópia acompanhada de original

15

6

Participação em evento
científico internacional com
Comunicação Oral

Apresentação da cópia autenticada ou
da cópia acompanhada de original

20

6

Participação em evento
científico nacional com
Comunicação Oral

Apresentação da cópia autenticada ou
da cópia acompanhada de original

15

6

Participação como ouvinte em
Eventos, Congressos, Simpósios
e outros Encontros Científicos

Certificado ou declaração assinada
pelo professor responsável com a
carga horária

Equivalente à
duração com
limite Máximo
de 30h

10

Participação como ouvinte em
Bancas de Qualificação ou
Defesa de Mestrado, Doutorado
ou TGI

Relatório de atividades assinado pelo
orientador do trabalho apresentado

2

10

Participação em atividades
interdisciplinares indicadas por
professores dos cursos

Relatório com resenha e anuência do
professor

3

10

Outras modalidades aprovadas
pela direção do CCBS*

Certificado ou declaração

5

2

Atividades Complementares de Extensão

Carga Horária
Reconhecida

Número de
Eventos ao
Longo do Curso

Atividades

Atividades Complementares de
Extensão

Requisitos para Validação

68

Visitas técnicas, saídas de
campo e visitas às feiras e
exposições

Relatório da atividade com
assinatura do responsável e carga
horária total da visita

10

15

Participação em projetos e
eventos da universidade
diretamente relacionados à
formação profissional,
registrados na Coordenadoria
de Extensão, ou de outras
entidades

Relatório da atividade com
assinatura do responsável e carga
horária total do projeto

Equivalente à
duração com
limite Maximo
de 30h

8

Participação em projetos e
eventos da universidade ou de
outras entidades, não
relacionados à formação
profissional

Relatório da atividade com
assinatura do responsável e carga
horária total do projeto

69

70

5

4

71
Estágios extracurriculares
relacionados diretamente à
formação profissional

72

73

74

75

Contrato de estágio e relatório da
25% da carga
atividade com carga horária já
horária total até
cumprida com assinatura do
100 horas
responsável e carimbo

4

Trabalho voluntário em
entidades vinculadas aos
compromissos sócio-políticos
(ONGs, projetos e programas
comunitários, creches, asilos,
entidades sócio-educativas,
prisões e campanhas sociais),
relacionados diretamente à
formação profissional com
mínimo de 30 horas

Declaração em papel timbrado ou
carimbo da instituição parceira
e/ou contato da mesma com
assinatura do responsável por esta
entidade e carga horária total do
projeto

Equivalente à
duração com
limite Maximo
de 30 horas

4

Trabalho voluntário em
entidades vinculadas aos
compromissos sócio-políticos
(ONGs, projetos e programas
comunitários, creches, asilos,
entidades sócio-educativas,
prisões e campanhas sociais),
com mínimo de 30 horas

Declaração em papel timbrado ou
carimbo da instituição parceira
e/ou contato da mesma com
assinatura do responsável por esta
entidade e carga horária total do
projeto

Equivalente à
duração com
limite Maximo
de 30 horas

3

15

8

Organização e realização de
Declaração em papel timbrado ou
cursos para a comunidade,
carimbo da instituição parceira
relacionados diretamente à
e/ou contato da mesma com
formação profissional, bem
assinatura do responsável por esta
como palestras ou mini-cursos entidade e carga horária total do
ministrados
projeto
Organização de eventos
científicos e semanas
acadêmicas

Declaração do presidente do centro
acadêmico ou associação

15

8

83

76

08

09

77

Participação como
representante de classe
Declaração de participação
durante o semestre no curso de assinada pelo coordenador do curso
graduação

6

Participação em atividades
Relatório com resenha e anuência
interdisciplinares indicadas por
do professor
professores dos cursos

3

10

8

Mesario

Certificado ou Declaração com
carga horária

Máximo de 10
horas

4

Jurado

Certificado ou Declaração com
carga horária

Máximo de 10
horas

4

Outras modalidades aprovadas
pela direção do CCBS*

Certificado ou declaração

5

2

