
Acompanhamento das atividades complementares P1 
 

O procedimento para integralizar as 100 horas de atividades 

complementares  consistirá em um requerimento do aluno destinado ao 

Coordenador do Curso, acompanhado de documentos comprobatórios, provas 

de que ele executou algumas das atividades estabelecidas no quadro a seguir: 

 
ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS CARGA 

HORÁRIA 
DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA CATEGORIAS DISCRIMINAÇÃO  

 
Ensino 

Exercício de monitoria (máximo: 
duas monitorias em disciplinas 
distintas)  

40 Declaração 

Intercâmbio 50 Declaração 

 
 
Pesquisa/Extensã

o 

Participação em Projetos de 
Pesquisa com período mínimo de 
seis meses (máximo: dois projetos 
diferentes) 

30 

Declaração ou 
Certificado 

Participação em grupo de estudo 
para aprofundamento de tema 
específico, orientado e 
acompanhado por docente com 
período mínimo de seis meses 
(máximo: duas participações com 
temáticas distintas)  

20 

 
Declaração do 

Docente responsável 

Participação em projeto de 
extensão, de assistência e/ou 
atendimento, aberto à comunidade 
(máximo: dois projetos diferentes) 

 
30 

Declaração ou 
Certificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos e cursos 
 
 
 
 
 

Participação em seminários, feiras, 
Workshop, congressos, palestras, 
atividades temáticas (esportiva, 
artística e cultural), semana 
universitária, conferência, jornada, 
fórum e eventos de produção 
acadêmica em geral (máximo:  
quatro participações) 

 
 

10 

 
Certificado 

Disciplinas extracurriculares em 
quaisquer áreas de conhecimento 
e/ou idiomas estrangeiros, 
incluindo as cursadas e aprovadas 
em intercâmbio, com período 
mínimo de seis meses (máximo: 
duas disciplinas diferentes) 

 
30 

 
Certificado ou 
Declaração ou 

Histórico 

Ministrante de curso 
extracurricular (máximo: 60h/a) 

1h para 
1h/a 

Declaração 



 
 
 

Participação em cursos, 
minicursos ou similares (máximo: 
duas participações). 

 
20 

Certificado 

 
Publicação e  
Apresentação de 
trabalhos 
 
 

Publicação de artigo 
científico/acadêmico em periódico 
especializado (sem limite de 
publicações). 

40 
 
 
 
 

Artigo publicado 
 
 
 
 

Autoria ou coautoria de capítulo de 
livro (sem limite de publicação) 

50 
Ficha Catalográfica 

Apresentação de trabalho, 
exposição de mostras e realização 
de oficinas (máximo: dois eventos) 

30 
Declaração 

Publicações de artigos científicos 
em eventos (máximo: três 
publicações) 

20 
Cópia ou endereço 

eletrônico 

Outros 

Estágio não obrigatório com 
período mínimo de 6 meses 

(máximo: dois estágios distintos) 
40 

Declaração ou 
Contrato de Estágio 

Participação em Empresa Júnior 
(período mínimo de um (1) ano) 

40 
Declaração 

Representação e administração 
em entidades estudantis 

vinculadas ao IFPB com mandato 
completo 

30 

Declaração 

 
 


