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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
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Atividade Requisitos de comprovação 

Máximo de 

Horas por 

atividade 

exercida 

 

Ensino 

 

  

Cursos em eventos promovidos por IES 

(ouvinte ou participante) 
Comprovante com carga horária 40 

Monitorias (remunerada ou voluntária) Certificado ou declaração do orientador  60 

Colaboração em Projetos de ensino 
Declaração de carga horária fornecida pelo 

orientador 
30 

Curso ministrado na UFPel ou outra IES Comprovante com carga horária 20 

Participação em palestras na UFPel ou 

outra IES 
Comprovante com carga horária 40 

Bolsista PET
 Certificado ou atestado do orientador com 

carga horária 
50 

Representação discente em Colegiado 

e/ou instâncias superiores na 

Universidade 

Atestado de frequência às reuniões (fornecido 

pelo chefe, coordenador, diretor ou 

responsável institucional) 

30 

Atividade de Coordenação no Diretório 

Acadêmico 
Ata de posse dos membros da diretoria 30 

Participação em Comissões de 

atividades de ensino  

(organizador ou avaliador) 

Portaria de nomeação ou certificado 

equivalente 
30 

 Total de Ensino  100h 

 

 

Pesquisa 

 

 

Máximo de 

Horas por 

atividade 

exercida 

Colaboração em Projetos de pesquisa 

como aluno de iniciação científica 

Declaração de carga horária fornecida pelo 

orientador 
60 

Apresentação de trabalho em eventos 

científicos (pôster) - 1 hora cada 
Certificado 20 

Apresentação de trabalho em eventos 

científicos (oral) - 2 horas cada 
Certificado 30 

Publicação em anais de eventos 

científicos (resumo) - 1 hora cada 
Cópia do trabalho e certificado 20 

Publicação em anais de eventos Cópia do trabalho 25 
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científicos (completo) - 1 hora cada 

Publicação em revistas científicas  

- 5 horas cada artigo 
Cópia do artigo 20 

Premiações ou distinção - 1 hora cada 
Atestado ou certificado ou material de 

imprensa 
20 

Patente depositada - 5 horas cada Comprovante INPI 20 

Participação em congresso como ouvinte Certificado 35 

Bolsista de Graduação ou iniciação 

científica voluntária 

Certificado ou atestado do orientador com 

carga horária 
100 

 Total de Pesquisa 200h 

 

 

Extensão 

 

 

Máximo de 

Horas por 

atividade 

exercida 

Participação em Projetos de extensão 

como organizador/monitor 
Certificado 60 

Participação em Projetos de extensão 

como ministrante de cursos 
Certificado 20 

Participação em Projetos de extensão 

como palestrante 
Certificado 20 

Bolsista ou colaborador em projeto de 

extensão 

Certificado ou atestado do orientador com 

carga horária 
60 

Participação em Programas através de 

Editais do MEC ou institucionais (UFPel 

ou outra) 

Comprovante de carga horária e relatório 40 

Participação em atividades de extensão 

promovidas pelo departamentos, 

unidades ou outras IES 

Atestado fornecido pelo chefe, diretor ou 

responsável institucional 
40 

 Total de extensão   100h 
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE FORMAÇÃO LIVRE 

Atividade Requisitos de comprovação 

Disciplinas ofertadas por outros cursos de graduação ou pós-

graduação da UFPel 

Histórico ou atestado do professor 

com nota 

Disciplinas ofertadas em cursos de graduação ou pós-graduação em 

outras IES 

Histórico com a comprovação da 

carga horária e notas 

Disciplinas ofertadas em curso de graduação ou pós-graduação em 

IES do exterior, desde que em países que mantenham relação 

oficial de intercâmbio com o Brasil 

Histórico ou documentos equivalentes 

que constem as notas e a carga horária 

Disciplinas optativas ofertadas pelo Curso   

Cursos de Língua Estrangeira (limite 60 horas)  
Certificado com comprovação da 

carga horária e notas 

Carga horária a ser cumprida: 374h 

 


