
                    ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
                    CURSO DE PSICOLOGIA 

ATIVIDADES HORAS EQUIVALENTES 

DIMENSÃO: PESQUISA 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS CIENTÍFICOS OU EM 
GRUPOS DE ESTUDO 

O registro desta atividade será de acordo com o número de horas que 
constarem no certificado; quando o documento de comprovação não 
contiver número de horas, cada semestre de participação equivalerá a 30 
horas/atividade.  

APRESENTAÇÃO DE PÔSTER EM EVENTO 
CIENTÍFICO 

Cada pôster apresentado equivale a 5 horas/atividade. 

APRESENTAÇÃO ORAL EM EVENTO CIENTÍFICO Cada apresentação oral equivale a 10 horas/atividade. 

ARTIGO CIENTÍFICO PUBLICADO Cada artigo científico publicado equivale a 20 horas/atividade. 

OUVINTE EM DEFESA DE MONOGRAFIAS Duas apresentações assistidas equivale a 1 (uma) hora/atividade. 

DIMENSÃO: EXTENSÃO 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO – 
DURAÇÃO SEMESTRAL 

O registro desta atividade será de acordo com o número de horas que 
constarem no certificado; quando o documento de comprovação não 
contiver número de horas, cada semestre de participação equivalerá a 30 
horas/atividade.  

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS/EXTENSÃO – 
DURAÇÃO PONTUAL (DIA) 
 

O registro será de acordo com o número de horas que constar no 
certificado; quando não contiver número de horas, cada dia de 
participação equivalerá a 8 horas/atividade. 

PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS Cada evento organizado equivale a 10 horas/atividade. 

REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL COMISSÕES E 
CONSELHOS 

Cada semestre de representação equivale a 05 horas/atividade. 

ESTAGIO EXTRA CURRICULAR - REMUNERADO OU 
VOLUNTÁRIO 

Estagio com menos de 50 horas deve ser registrado o número de horas 
que conste no certificado. Se constar mais do que 50 horas se registrará 
apenas 50 horas. 

  DIMENSÃO: ACADÊMICA 

DISCIPLINAS CURSADAS COMO ALUNO ESPECIAL Cada disciplina cursada (com comprovação de aprovação) equivale a 20 
(vinte) horas/atividade. 

MONITORIA EM DISCIPLINAS DO CURSO Um semestre de monitoria equivale a 40 (quarenta) horas/atividade. 

MONITORIA EM OFICINA Deverá ser registrado o número de horas comprovadas através do 
certificado. Quando o documento de comprovação não contiver número 
de horas, cada participação equivalerá a 04 horas/atividade. 

PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE EM CONGRESSOS, 
SIMPÓSIOS, PALESTRAS E OUTROS EVENTOS 
CIENTÍFICOS DA ÁREA DE PSICOLOGIA OU AFINS 

Deverá ser registrado o número de horas comprovadas através do 
certificado do evento. Quando o documento de comprovação não contiver 
número de horas, cada dia de participação equivalerá a 8 (oito) 
horas/atividade. 

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE 
PSICOLOGIA 

Cursos com menos de 12 horas deve ser registrado o número de horas 
que conste no certificado. Se constar mais do que 12h se registrará 
apenas 12h. 

   DIMENSÃO: CULTURAL 

CURSOS DE IDIOMA OU INFORMÁTICA Cada semestre de curso equivale a 20 horas/atividade; 

CURSOS DE MÚSICA Cada semestre de curso equivale a 20 horas/atividade; 

PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS LITERÁRIOS, 
MOSTRAS CULTURAIS, EVENTOS DE 
EMPREENDEDORISMO 

O registro desta atividade será de acordo com o número de horas que 
constarem no certificado; quando o documento de comprovação não 
contiver número de horas, cada participação equivalerá a 05 
horas/atividade. 

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS OU PALESTRAS DE 
EMPREENDEDORISMO  

Cada participação equivalerá ao número registrado no documento de 
comprovação, até o número de 10 horas. Se constar mais do que 10h se 
registrará apenas 10h. 
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