
 

 
SOLICITAÇÃO DE CÔMPUTO DE HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 
1. DADOS PESSOAIS 

Nome: _____________________________________________________________________ Número da matrícula: _____________________ 

Telefone: (     ) _________________Celular: (     ) ________________ E-mail: ____________________________________________________ 

Ano/semestre em que cursará:  Trabalho de Graduação 1____________________________Trabalho de Graduação 2____________________ 

 

2. SOLICITAÇÃO  

Data da solicitação: __________________________________________ Assinatura do solicitante: ___________________________________ 

 

TABELA PARA SOLICITAÇÃO DE CÔMPUTO DE HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

Atividade 
Complementar 

Carga 
horária 
máxima 

Atividade desenvolvida 

Critérios/ 

local/ 

tempo 

Nº de horas 
solicitadas 

Identificação 
dos 

certificados 

Para uso exclusivo da 

comissão de avaliação 

Nº de horas 
verificadas 

Carga 
horária 

excedente 

Participação em 

eventos 
50h 

Participação em 

seminários, 

semanas 

acadêmicas, 

congressos 

(Iniciação 

Científica ou não), 

simpósios, 

apresentações de 

defesas de 

trabalhos de 

graduação e 

estágios 

curriculares de 

alunos do curso 

de Engenharia 

Civil UFPel. 

ouvinte 

6h - evento local     

6h - evento regional    

8h - evento nacional    

10h - evento internacional    

2h – Apresentação de 

trabalho de Graduação 

   

1h – Apresentação de 

Estágio Curricular 

   

Apresentador 

de trabalho 

10h - evento local    

10h - evento regional    

12h - evento nacional    

20h - evento internacional    

2. Atividades de 

Extensão 
50h 

Participação em projetos de 

extensão 

20h por semestre (seis 

meses) 

    

Organização de eventos 20h por evento    

3. Atividades de 

Pesquisa 
50h 

Iniciação científica - participação em 

projetos de pesquisa (bolsista ou 

não) 

20h por semestre (seis 

meses) 

    

 

 



 

Atividade 
Complementar 

Carga 
horária 

máxima 

Atividade desenvolvida 

Critérios/ 

local/ 

tempo 

Nº de horas 
solicitadas 

Identificação 
dos 

certificados 

Para uso exclusivo da 
comissão de avaliação 

Nº de horas 
verificadas 

Carga 

horária 
excedente 

4. Atividade de 

Ensino 
50h 

Monitoria voluntária ou 

subsidiada 
3,5h por mês 

    

Participação em projetos de 

ensino 
20h por semestre (seis meses) 

   

Organização de eventos 20h por evento     

5. Publicações 50h  

25h periódicos indexados pela 

Capes 

    

20h periódicos não-indexados pela  

Capes 

   

20h anais de congresso 

internacional 

   

15h anais de congresso nacional    

10h anais de congresso regional ou 

iniciação científica 

   

6. Participação em 

órgãos institucionais 
30h 

Participação em Diretório 

Acadêmico 
15h por semestre (seis meses) 

    

Participação em Diretório 

Central de Estudantes 
15h por semestre (seis meses) 

   

Participação em Órgão 

colegiado 
10h por semestre (seis meses) 

   

Participação em comissão 

eleitoral 
5h por comissão 

   

Participação em Associação 

Atlética 
2h por semestre (seis meses) 

   

7. Atuação em 

Programas e 

Núcleos Temáticos 

40h 

Programa PET, Empresa 

Júnior, Grupo de Estudos, 

outros 

20h por semestre (seis meses) 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Atividade 
Complementar 

Carga horária 
máxima 

Atividade desenvolvida 

Critérios/ 

local/ 

tempo 

Nº de horas 
solicitadas 

Identificação 
dos 

certificados 

Para uso exclusivo da 
comissão de avaliação 

Nº de horas 
verificadas 

Carga 

horária 
excedente 

8. Outras Atividades 50h 

Ministrante (cursos e mini-

cursos) 
1h a cada 2h de curso ministrado 

    

Visitas técnicas institucionais 

(exceto aulas práticas de 

disciplinas de graduação) 

5h nos municípios de Pelotas ou 

Capão do Leão, por visita 

   

10h no estado, por visita    

20h fora do estado, por visita    

Palestras fora de eventos ou 

cursos/minicursos/seminários/ 

webnários sem avaliação. 

5h - Palestras fora de eventos e 

cursos/minicursos/seminários/ 

webnários com até 12h 

   

10h - Cursos/seminários/ 

webnários de 13h a 24h 

   

15h - Cursos/seminários/ 

webnários com mais de 25h 

   

Desenvolvimento de Protótipos 15h por protótipo    

Distinções e méritos 

acadêmicos 
20h por distinção ou mérito 

   

 

3. PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  

 

Serão computadas __________ horas como atividade complementar. 
 

 

__________________________________________________________ 

Data e assinatura de membro da comissão  

  

  


