
COLEGIADO DAS ENGENHARIAS

CURSO:

ALUNO:

______/_______/20_____ Protocolo:

Situação acadêmica:

Máximo

(           ) 80

(           ) 160

(           ) 80

(           ) 80

(           ) 40

(           ) 40Participação em mini-cursos Carga horária total

Participação em grupos de estudos extra-classe ou 

Monitoria Carga horária total

Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação ou 

pós-graduação ou IES
Carga horária total

Participação em palestras, jornadas, simpósios, 

seminários, encontros e congressos
Carga horária total

Total de atividades 

complementares:

200

Estágio de férias Carga horária total

Equivalência

O(A) aluno(a) abaixo assinado vem requerer o aproveitamento de atividades complementares conforme 

comprovante(s) em anexo e descrição abaixo:

APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

REQUERIMENTO ACADÊMICO

Data da solicitação:

CATEGORIA 1 - ENSINO (Máximo 160 horas)

Atividade*

Núcleo de trabalho cooperativo ou empresa junior Carga horária total

Resp. pelo atendimento:

(           ) 40

(           ) 40

(           ) 80

(           ) 60

(           ) 30

(           ) 80

(           ) 10 bancas

(           ) 5 bancas

Máximo

(           ) 80

(           ) 120

(           ) 80

(           ) 80

(           ) 60

(           ) 40

(           ) 40

Máximo

(           ) 30

(           ) 30

(           ) 20

Atividade

Prestação de serviços à comunidade 10 horas por certificado

Voluntário em ações sociais e campanhas institucionais 10 horas por certificado

Atuação em atividade esportiva reconhecida (como 

atleta, dirigente ou organizador)

CATEGORIA 3 - AÇÃO SOCIAL/CULTURAL E ESPORTIVA (Máx. 70 hrs)
Equivalência

Carga horária total

50h por patente

Apresentação oral de trabalhos em eventos

10 horas por comprovante

Participação em bancas de monografia 1h por banca

Projetos de leitura orientada de livros, artigos, revistas, 

monografias, teses e patentes

CATEGORIA 2 - PESQUISA e EXTENSÃO (Máximo 120 horas)
Equivalência

Participação em bancas de mestrado ou doutorado 2 hs por banca

Atividade*

Organização de evento de pesquisa ou extensão Carga horária total

Publicações científicas 20h por artigo

Bolsista de pesquisa ou extensão Carga horária total

Voluntário de pesquisa ou extensão

20h por apresentação

Apresentação de pôster em eventos 10h por apresentação

Cursos de língua estrangeira: Inglês, espanhol, alemão, 

chinês, francês, Italiano ou Japonês.
Carga horária total

Cursos de português Carga horária total

Visitas técnicas Carga horária total

Participação em grupos de estudos extra-classe ou 

externos
Carga horária total

Organização ou realização de cursos Carga horária total

Carga conferida no edital do 

projeto.

Registro ou solicitação de patentes

* Todas as atividades elencadas nas categorias 1 e 2 devem obrigatoriamente estar relacionadas à área de atuação do 

curso ou às diretrizes institucionais, desde que não previamente explicitado (ex. línguas).
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Máximo

(           ) 40

(           ) 40

CATEGORIA HORAS CUMPRIDAS

CATEGORIA 4 - REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL (Máximo 70 horas)
Equivalência

Atividade

Representação em centro acadêmico ou diretório 

estudantil
20 horas por mandato

Representação em Organização de classe 20 horas por mandato

(     ) Deferido (     ) Indeferido

A entrega deste requerimento não implica na aceitação automática das horas a serem computadas. O aluno 

deverá conferir o resultado da análise junto à secretaria.

Assinatura do aluno

PARECER DO RESPONSÁVEL

Assinatura

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Data:         /         /20

* Todas as atividades elencadas nas categorias 1 e 2 devem obrigatoriamente estar relacionadas à área de atuação do 

curso ou às diretrizes institucionais, desde que não previamente explicitado (ex. línguas).


