
Quadro 2 – Distribuição das Atividades Complementares por Grupos e sua Respectiva Carga 

Horária a ser Contabilizada no Histórico Escolar. 
ATIVIDADE COMPROVAÇÃO MÁXIMO DE HORAS 

Ensino   

Disciplinas
1
 Histórico 68 horas 

Participação em Projetos de Ensino (Registrados 
na Pró-Reitoria de Graduação) 

Declaração de carga horária fornecida 
pelo coordenador do projeto ou 

certificado  

20% do total de horas 

Bolsista de Graduação Relatório de atividades, com carga 
horária, fornecido pelo orientador 

 
20% do total de horas 

Pesquisa   

Participação em Projetos de Pesquisa (Registrados 
na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação) 

Declaração de carga horária fornecida 
pelo coordenador 

 
20% do total de horas 

Apresentação de pôster em eventos científicos (10 
horas por pôster apresentado) 

 
 

Certificado 

 
 

30 horas 

Apresentação oral de trabalhos em eventos 
científicos (15 horas por trabalho apresentado) 

 
 

Certificado 

 
 

45 horas 

Publicação de RESUMO em anais de eventos 
científicos (5 horas por resumo) 

 
Cópia dos Anais 

 
10 horas 

Publicação de TRABALHOS COMPLETOS em anais 
de eventos científicos (20 horas por trabalho) 

 
 

Cópia dos Anais 

 
 

40 horas 

Publicação em revistas científicas indexadas (40 
horas por artigo) 

Cópia do artigo e sumário da revista  
80 horas 

Publicação em revistas científicas não indexadas 
(20 horas por artigo) 

Cópia do artigo e sumário da revista  
40 horas 

Participação como ouvinte de SEMANAS 
ACADÊMICAS do Curso de Turismo. 

 
Certificado 

Integral 

Participação em eventos internacionais como 
ouvinte  

 
Certificado 

20% do total de horas 

Participação em eventos nacionais como ouvinte  
Certificado 

20% do total de horas 

Participação, como ouvinte, em bancas de defesas 
de monografias, dissertações e teses. 

 
Atestado 

 Até 10 horas (2 horas por 
defesa) 

Extensão   

Participação em Projetos de Extensão (Registrados 
na Pró-Reitoria de Extensão) 

Declaração de carga horária fornecida 
pelo coordenador 

20% do total de horas 

Ministrante de cursos ou palestras (10 horas por 
atividade) 

 
Certificado 

 
20 horas 

Educação Tutorial (PET) Declaração de carga horária fornecida 
pelo coordenador 

20% do total de horas 

Participação em outras atividades de extensão 
(p.ex. PROEXT) 

Declaração de carga horária fornecida 
pelo coordenador 

20% do total de horas 

Representação Discente   

Representação em colegiado, departamento, 
conselho departamental e/ou instâncias 
superiores da UFPel. (Período mínimo de 1 ano) 

Atestado de frequência às reuniões 
(fornecido pelo coordenador, chefe, 
diretor ou responsável institucional) 

 
 

20 horas 

Coordenação do Diretório Acadêmico do Curso de 
Turismo ou da Empresa Junior. (Período mínimo 
de 1 ano) 

Ata de posse dos membros.  
 

30 horas 

 

 

 

 

                                                 
1
 Não integralizadas na formação básica e específica e nem na formação livre. 


