
 

 

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
GRUPO I - ENSINO 
 
1.Participação nas campanhas acadêmicas de responsabilidade social  e ambiental, trabalho voluntário na 
área. Participação como gestor, supervisor e/ou coordenador de eventos e/ou feiras.  
Documentos Comprobatórios: Declaração da instituição CONSTITUÍDA atestando a frequência e 
aprovação. 
 
2. Atuação profissional na área do curso ou estágio extracurricular na área do curso, desde que 
devidamente acompanhados e/ou supervisionados. 
Documentos Comprobatórios: Apresentação de declaração da instituição atestando a participação com a 
avaliação do estagiário. 
 
3. Atuação como técnico esportivo, atleta, preparador físico, coreógrafo e/ou auxiliar técnico com equipes 
esportivas federadas ou ligadas a Instituições legalmente constituídas para este fim. 
Documentos Comprobatórios: Apresentação de declaração da instituição atestando a participação e/ou 
aprovação 
 
 

GRUPO II – PESQUISA 
 
4. Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos científicos específicos ou 
seminário e publicados em anais mencionando o nome da IES. (estimular as culminâncias final de 
semestre) 
Documentos Comprobatórios: Comprovação da declaração do trabalho e declaração de professor 
orientador. Comprovação da publicação do trabalho. 
 
5. Orientação da Monografia. 
 Documentos Comprobatórios: Declaração e relatório do professor orientador comprovando a participação 
preenchida em formulário próprio. 
 
 

GRUPO III - EXTENSÃO 
 
6. Participação em palestras, simpósios, visitas técnicas, seminários, congressos, jornadas, encontros 
regionais e nacionais, workshops e semana acadêmica - científico e cultural. 
7. Cursos de extensão extracurriculares. 
Documentos Comprobatórios: Apresentação de declaração da instituição atestando a participação, 
frequência, período do curso e/ou aprovação.              
8. Participação com frequência e aprovação em cursos de idioma, informática, comunicação e expressão 
cujas cargas horárias não tenham sido objeto de validação de disciplina, se anteriormente ao seu ingresso, 
desde que não ultrapasse o interstício de 01 ano da matrícula no curso. 
Documentos Comprobatórios: Apresentação de declaração da instituição atestando a participação e/ou 
aprovação. 
 
IMPORTANTE: O aluno deverá preencher requerimento solicitando o aproveitamento da disciplina, anexando os 
documentos comprobatórios (papel timbrado, carimbado, assinado e com CNPJ)  para cada grupo. 


