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PLANILHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - PSICOLOGIA 
Versão 1-2013 

Aluno: _____________________________________________________________________________________ Matrícula: ___________________ 

1-Atividades Complementares 2-Horas por Atividade 3-Máximo 

Horas 

4-Carga 

Horária 

Cumprida 

5-Quantid 

de Com- 

provantes 

6- Número da 

página do 

comprovante 

Visto 
(Não 

preencher) 

1.1 Participação em eventos científicos com 

apresentação de trabalhos (tema livre): congresso, 

seminário, simpósio, salão de iniciação científica e 

similares, realizados em âmbito local, regional, 

nacional ou internacional 

 

15 horas para eventos internacionais 

10 horas para eventos nacionais, regionais ou 

locais 

 

40     

1.2 Participação em eventos científicos sem 

apresentação de trabalho: congresso, seminário, 

simpósio, salão de iniciação científica e similares, 

realizados em âmbito local, regional, nacional ou 

internacional 

 

5 horas para eventos nacionais ou 

internacionais  

3 horas para eventos regionais ou locais  

30     

2. Publicações: 

   2.1. autoria ou co-autoria de capítulo de livro; 

 

 

25 horas por capítulo 

 

50 

    

   2.2. autoria ou co-autoria de artigo científico 

completo (publicado ou com aceite final de 

publicação) em periódico com Comissão editorial; 

 

25 horas por artigo 

 

50     

   2.3. autoria ou co-autoria de trabalho completo  

(ou resumo completo) publicado em anais 

 

10 horas por trabalho completo 20     

3. Estágios não-obrigatórios realizados em 

instituições reconhecidas, sob orientação docente e 

supervisão local 

 

Entre 80 e 100 horas: equivalem a 40 horas 

Entre 101 e 200 horas: equivalem a 60 horas 

Acima de 200 horas: equivalem a 80 horas 

120     
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1-Atividades Complementares 2-Horas por Atividade 3-Máximo 

Horas 

4-Carga 

Horária 

Cumprida 

5-Quantid 

de Com- 

provantes 

6- Número da 

página do 

comprovante 

Visto 
(Não 

preencher) 

4. Participação em: 

     4.1. Projetos de ensino, pesquisa e/ou extensão com 

relatórios (remunerados ou voluntários) 

 

 

20 horas por semestre 

 

 

80 

 

    

     4.2. Ação ou intervenção comunitária pontual 

reconhecida por órgãos federais, estaduais, municipais 

ou instituições particulares 

 

05 horas por atividade 20     

     4.3. PET (Programa de Educação Tutorial) 

 

20 horas por semestre 

 

80     

5. Monitoria em disciplinas do curso 

 

20 horas por semestre 60     

6. Participação, como membro efetivo de Comissão 

organizadora em eventos científicos: semana 

acadêmica de Psicologia, Mostra de Produção 

Universitária, seminário, jornada, fórum, congresso, 

cursos de atualização 

 

05 horas por atividade 20     

7. Participação em cursos de extensão universitária 

ou de aperfeiçoamento 

 

Equivale à carga horária cursada 80     

8. Disciplinas optativas (além das mínimas previstas 

no curso) 

 

Equivale à carga horária cursada 60     

9. Disciplinas complementares (obrigatórias ou 

optativas de outros cursos ou de outras instituições de 

ensino superior, cursadas no período do curso de 

Psicologia) 

Equivale à carga horária cursada 60     

10. Prêmios por mérito acadêmico (outorgados por 

instituições técnicas ou científicas) 

10 horas por prêmio 30     

TOTAL 
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Orientações para o preenchimento da Planilha de Atividades Complementares: 

Esta planilha pode ser preenchida à mão, ou digitada e posteriormente impressa. 

As células em cinza não devem ser preenchidas pelo aluno. 

 

Coluna 1 - Atividades complementares: descreve o tipo de atividade aceita no cômputo do total das 200 horas 

Coluna 2 – Horas por atividade: número de horas computadas por atividade realizada 

Coluna 3 – Máximo de horas: número máximo de horas aceitas por categoria de atividade 

Coluna 4 – Carga horária cumprida: carga horária efetivamente realizada por categoria de atividade. 

Mesmo que o aluno tenha realizado um número maior de horas em determinada categoria (por exemplo, tenha apresentado vários trabalhos em 

congressos), estas serão computadas somente até o número máximo de horas por categoria. 

Coluna 5 – Quantidade de comprovantes: identificar o número de documentos apresentados por categoria de atividade (ver tabela de documentos aceitos para 

comprovar cada tipo de atividade complementar)  

Coluna 6 – Número da página do comprovante: o aluno deverá organizar os comprovantes em ordem, por categoria de atividade. Posteriormente, cada 

comprovante deverá ser numerado (a mão, no canto superior direito) em ordem crescente, a partir do primeiro documento com o número 1, até o 

último comprovante. Na Coluna 6, deve-se registrar os números dos comprovantes de cada categoria. Por exemplo: “3 a 7”, “8 a 13”.  

 

 


