
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR CRITÉRIO PARA 

VALIDAÇÃO 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 

Participação em congressos, palestras, 

seminários, simpósios, conferências, 

oficinas de trabalho e similares  

Por hora Certificado de participação 

Participação em cursos de extensão Por hora Certificado de participação e relatório 

Participação em eventos do curso Por hora Certificado de participação 

Teatro, cinema e roda de leitura  Por hora até 10 horas por ano Apresentação de comprovante e relatório 

de atividade  

Participação como ouvinte de bancas de 

monografias, dissertações e teses; 

Por hora Relatório e documento comprovatório 

com assinatura do presidente da banca 

Disciplina cursada que faça parte da matriz 

curricular de outro curso do UNIFESO 

 Disciplina 40h/a = 20 h 

 Disciplina 60 h/a = 30 h 

  Disciplina 80 h/a = 40 h 

Declaração da disciplina cursada com 

aprovação e plano de ensino da 

disciplina 

Produção de artigo científico   50 horas por artigo Artigo Científico em revista indexada  

Artigo publicado em site  5 horas por postagem Relatório e endereço do site 

Produção/Elaboração de textos de 

divulgação científica em jornal acadêmico 

em diferentes mídias 

Cada atividade (lauda) 

Equivale a 1 hora até 10 

horas 

Impressão do material publicado ou 

endereço do site 

Apresentação de trabalho em congressos, 

seminários, Fórum, simpósios, 

conferências, oficinas de trabalho e 

similares 

Cada atividade  

Equivale a 20 horas 

Anais do evento e certificado de 

participação 

Participação em projetos de iniciação e 

pesquisa científica  

A atividade equivale até 100 

horas por ano 

Certificado de participação 

Premiação em congresso Cada participação  

Equivale a 40 horas 

Certificado de participação e fotocópia 

da monografia 

Exercício de monitoria Equivale até 100 horas por 

ano 

Certificado de participação 

Realização de estágio não obrigatório  Equivale até 100 horas por 

ano 

Certificado de participação 

Participação em Projetos de Extensão  Equivale até 100 horas por 

ano 

Certificado de participação 

Participação na organização de eventos 

científicos 

Equivale até 20 horas por dia 

de atividade 

Declaração do professor responsável 

pelo evento 

Representação estudantil 

 (Diretório  Acadêmico)  

Equivale até 100 horas por 

ano 

Cópia da ata de posse da chapa eleita 

Visitas técnicas  10 horas por atividade Apresentação de comprovante de 

visitação e relatório sobre a atividade 

visitada. 

Voluntariado Até 10 horas por atividade Declaração da Instituição em papel 

timbrado e assinado pelo responsável 

  FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS  
  CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS  

  PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

  CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

              CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 


