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ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 
Controle Individual de Carga Horária – TEOLOGIA                 

                                                               

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
Nome: RA: 

 

   GRUPO 1: Atividades de Pesquisa 

ATIVIDADE QNTDE. DE HORAS POR EVENTO  TOTAL DE HORAS 
 

Apresentação de pôster em evento científico. 
 

 
Cada apresentação equivale a 10h 
horas/atividades 
 

 

 

Apresentação oral em evento científico (comunicação oral ou 
exposição de painel) tais como: Congressos, Seminários, 
Simpósios e demais eventos relacionados ao curso de Teologia e 
áreas afins. 

 
Cada apresentação equivale a 15 
horas/atividade. 

 

 
Artigo científico publicado. 

 
Cada artigo publicado  
equivale a 20 horas/atividade. 
 

 

 
Assistência à defesa de monografias relacionadas ao curso de 
Teologia e áreas afins, desde que comprovadas com 
apresentação de relatório. 

 
Cada assistência equivale a 01 
horas/atividade. 
 

 

 
Participação como ouvinte em Congressos, 
Seminários,Simpósios, Semanas Especiais e demais eventos, 
relacionados ao curso de Teologia e áreas afins. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento.  

 

 
Participação individual em projetos de pesquisa. Participação 
em grupo de projetos de pesquisa. 
 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 

 

 
Publicação de resumo individual ou coletivo em eventos. 

 
Cada resumo equivale a  
10h horas/atividades 
 

 

  
TOTAL PARCIAL 

 

 
     
GRUPO 2: Atividades de Extensão 

ATIVIDADE QNTDE. DE HORAS POR EVENTO TOTAL DE HORAS 

 
Atividades de monitoria, como bolsista ou voluntário, em 
disciplina do curso, no CEPLIB, etc. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. Quando o 
documento de comprovação não 
contiver C.H., cada semestre de 
participação equivalerá a 60 
horas/atividade. 

 

 
Atividades de representação discente tais como representante 
de sala, DA e outras atividades mediante comprovação de 
representatividade. 

 
Cada semestre de representação 
equivale a 10 horas/atividade.= 
 

 

 
Participação em eventos culturais complementares tais como: 
feiras, concursos literários e ciclos de estudos seguidos de 
debate e devidamente certificados. 
 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 
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Participação individual em projetos de extensão. Participação 
em grupo de projetos de extensão. 

 
 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. Quando o 
documento de comprovação não 
contiver C.H., cada semestre de 
participação equivalerá a 15 
horas/atividade. 
 

 

 
 
Participação na organização de Eventos. 
 

 
Cada evento organizado equivale a 
10 horas/atividade. 
 

 

 
Participação como ouvinte em cursos de extensão. 
 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 
 

 

  
TOTAL PARCIAL 

 

 
 
   GRUPO 3: Atividades de Aperfeiçoamento  e Enriquecimento Acadêmico  

ATIVIDADE QNTDE. DE HORAS POR EVENTO TOTAL DE HORAS 

 
Cursos de atualização na área Teológica. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 
 

 

Oficinas e/ou palestras de capacitação e aperfeiçoamento em 
serviço no âmbito do curso ou departamentos da Igreja. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 
 

 

 
Disciplinas Cursadas como aluno especial em outra instituição.  

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 
 

 

 
Participação em eventos educativos e/ou assistenciais 
organizados por entidades públicas, privadas ou culturais. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 
 

 

 
Participação em grupos de estudo, orientados por professores 
no âmbito do curso de Teologia e áreas afins. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 
 

 

 
Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões 
de autógrafos de autores e obras. 

 
Cada participação equivalerá a 05 
horas/atividade. 
 

 

 
Participação em cursos a distância com temáticas relacionadas 
ao curso de Teologia e áreas afins. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 
 

 

 
Participação em cursos ou mini-cursos tais como: informática 
básica, línguas estrangeiras, redação comercial, redação oficial, 
oratória, técnicas de expressão oral e escrita, relações 
interpessoais e outros relacionados ao curso de Teologia e áreas 
afins. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. 
 

 

 
Tradução de obra de relevância para a área da educação 
mediante comprovação. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento. Quando o 
documento de comprovação não 
contiver C.H., cada tradução 
equivalerá a  15 horas/atividade. 
 

 

  
TOTAL PARCIAL 

 

 



         

 

 
 
 
 
 
   GRUPO 4: Atividades de Vivência Profissional Complementar  

ATIVIDADE QNTDE. DE HORAS POR EVENTO TOTAL DE HORAS 

 
Atividades de Evangelismo – Semana do Calvário e outros. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento, desde que não 
ultrapasse 50 horas/atividade. 
 

 

 
Colportagem. 

 
Registro feito pela C.H. especificada 
no documento, desde que não 
ultrapasse 50 horas/atividade. 
 

 

  
TOTAL PARCIAL 

 

 

Declaração 

 
Declaramos que todas as informações acima são verdadeiras e foram devidamente comprovadas (cópia 

de documentos em anexo). Sendo assim, informamos que o referido aluno cumpriu com a Carga Horária de 
Atividades Complementares exigida pela matriz curricular do curso estando apto – no que se refere a este 
quesito, para participar da colação de grau. 

 
 

 

____________________________________                        _______________________________ 
Assinatura do (a) estudante                         Assinatura da Secretaria 

 
 

 

 
 Cachoeira, ________ de _________________ de ________. 


