ATIVIDADES COMPLENTAMENTARES
Categoria: Ensino
1
Monitoria em disciplinas do curso
2
Disciplina cursada na instituição, fora do currículo, mas que tenha correlação
com o perfil do curso.
4
Disciplina cursada em outras instituições de Ensino Superior, fora do currículo
do curso, desde que tenha correlação com o mesmo.
5
Estágios complementares e ou docência, desde que em atividades relacionadas
aos objetivos do curso. * Não conta estágio Supervisionado
6
Docência voluntária: atividade de ensino ou de recreação.
Categoria: Pesquisa
7
Publicação (individual ou coletiva) de artigos, resenhas e outros textos de cunho
científico em periódicos.
8
Participação de projetos com implementação real sob a supervisão de
docente(s).
9
Apresentação e ou exposição de trabalhos (individual ou coletiva) em encontros,
congressos, ciclo de palestras, ciclo de debates, mesas redondas, simpósios,
conferências e oficina.
10 Participação de programas de Bolsa de Iniciação Científica.
11 Participação de mostra de Iniciação Científica
12 Participação de programa de Iniciação à Pesquisa.
13 Desenvolvimento de projetos de pesquisa institucionalizados.
14 Ministrante de curso de extensão relacionado com os objetivos do curso.
15 Participação de projetos institucionais relacionados com os objetivos do curso.
16 Participação de encontros, jornadas, seminários, fóruns, congressos, ciclo de
palestras, ciclo de debates, mesas-redondas, simpósios, conferências, mostra
de trabalhos acadêmicos, grupos artísticos, oficinas e ou equivalentes.
17 Participação de cursos relacionados com o currículo do acadêmico. (On-line ou
presencial)
18 Participação de projetos não institucionais relacionados com os objetivos do
curso.
19 Participação de competições ou concursos estaduais, nacionais ou
internacionais relacionados com os objetivos do curso.
20 Publicações em jornais, revistas, periódicos e similares que tenham relação com
os objetivos do curso.
21 Viagens de estudos organizadas por Instituição, quando integrantes de
conteúdo disciplinar.
22 Curso de Informática com programas afins com o curso, desde que o mesmo
apresente conteúdo programático.
23 Curso de Idiomas, desde que o mesmo apresente conteúdo programático e
registro.
24 Visitas técnicas, quando não integrantes de conteúdo disciplinar.
Categoria: Comunitário
25 Realização de trabalho voluntário em atividades filantrópicas.
26 Participação de assessorias internas e ou externas com orientação
Acadêmica
27 Viagens de estudo organizadas pela por Instituição, quando não integrantes de
conteúdo disciplinar.
28 Visitas técnicas, quando não integrantes de conteúdo disciplinar.
TOTAL ATIVIDADES COMPLEMETARES GRADE 2008-2011  300 HORAS
TOTAL ATIVIDADES COMPLEMETARES GRADE 2012-2015  160 HORAS
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