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Documentação comprobatória para as Atividades Complementares 

 

Categoria Atividade Documentação Comprobatória 

Ensino 

Disciplina Extracurricular 
Declaração emitida por órgão competente ou 

cópia do histórico escolar 

Monitoria em disciplinas (Cursos Superiores) 

Certificado ou declaração emitida por órgão 

competente, ou relatório de monitoria (com aval 

do docente-orientador) 

Congresso 

Certificado ou declaração emitido pelo órgão 

competente 

Encontro 

Fórum/Simpósio/ Seminário 

Semana Acadêmica 

Palestra 

Curso presencial (com carga horária superior a 10 

horas) 

Curso à distância (com carga horária superior a 10 

horas) 

Minicurso (com carga horária superior a 5 horas) 

Congresso EaD (carga horária mínima de 8h) 

Workshop (carga horária mínima de 2h) 

Conferência 

Oficina (com carga horária superior a 3 horas) 

Estágio Extracurricular (período mínimo de 01 ano) Cópia do termo de convênio assinado pelas 

partes e declaração da empresa atestando o 

cumprimento das atividades ou declaração 

emitida pela coordenação de estágio 

Estágio Extracurricular (período mínimo de 6 meses) 

Estágio Extracurricular (período mínimo de 4 meses) 

Visita técnica supervisionada por docente 
Certificado ou declaração emitida pela 

Coordenação do Curso 

Empresa Júnior/empresas incubadas (período mínimo de 

01 ano) 

Certificado ou declaração emitido pelo órgão 

responsável 

Pesquisa 

Projeto de Pesquisa 

Certificado ou declaração emitido por órgão 

competente, ou relatório de pesquisa (com aval 

do docente-orientador) 

Artigo Científico publicado em Anais Certificado ou declaração emitido pelo evento 

Artigo Científico publicado em Periódico Certificado ou declaração emitido pelo periódico 

Exposição (Apresentação Oral) Certificado ou declaração emitido por órgão 

competente Exposição (Pôster)  

Extensão 

Projetos ou Núcleos de extensão 

Certificado ou declaração emitido por órgão 

competente, ou relatório de extensão (com aval 

do docente-orientador) 

Ministração de cursos (com carga horária superior a 10 

horas) 

Certificado ou declaração emitida pelo órgão 

competente 

Ministração de minicursos/oficinas (com carga horária 

superior a 5 horas) 

Organização de Evento ou participação em comissão 

científica 

Representação estudantil em Colegiados ou Conselhos Portaria designando o discente como membro  

Trabalho voluntário em Organização do Terceiro setor 
Certificado ou declaração emitido por órgão 

competente 

 


