
	  

 

Formulário de Atividades 
Acadêmico-Científicas Culturais 

 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

ANEXO I 

FILME  

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ________________________________ Semestre _____Data ____/____/_____ 

Título do filme _________________________________________________________ 

Crédito (direção, ano e produção) __________________________________________ 

Duração do filme _____________ 

• Resumo (aspectos históricos, políticos, econômicos); 
• Aspectos pedagógicos (relação ensino/aprendizagem – relação com conteúdos 

disciplinares); 
• Mensagem do filme; 
• Conclusão (comentário do aluno). 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

 

Formulário de Atividades 
Acadêmico-Científicas Culturais 

 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

	  

ANEXO II 

LEITURA DIRIGIDA  

	  

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ____________________________ Semestre ________Data ____/____/______ 

Informações bibliográficas: autor, nome do livro, estado, editora, ano e número de páginas  

• Resumo (aspectos históricos, políticos, econômicos); 
• Aspectos pedagógicos (relação ensino/aprendizagem – relação com conteúdos 

disciplinares); 
• Mensagem do livro; 
• Conclusão (comentário do aluno). 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

 

Formulário de Atividades 
Acadêmico-Científicas Culturais 

 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

	  

	  

ANEXO III 

MONITORIA DE DISCIPLINA  

	  

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ____________________________ Semestre ________Data ____/____/______ 

	  

Participação, como monitor, de alguma(s) disciplina(s) do curso, desde que a 

monitoria tenha sido autorizada pelo Colegiado do Curso e a atividade do aluno 

tenha sido solicitada pelo Professor da disciplina e autorizada pelo Coordenador do 

Curso. 

Documentação comprobatória exigida: assinatura do Professor responsável pela 

disciplina, em ficha própria de monitoria da disciplina – (Anexo IV)  

− Informações com data, horários, local, e assinatura dos alunos que 

participaram da monitoria; 

− Apresentação de relatório validada pelo professor da disciplina contendo 

aspectos pedagógicos (relação ensino/aprendizagem – relação com 

conteúdos disciplinares);  

− Conclusão (comentário do aluno). 
	  



	  

 

Formulário de Atividades 
Acadêmico-Científicas Culturais 

 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

ANEXO IV 

FICHA DE MONITORIA DE DISCIPLINA 

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ___________________________________ Semestre ________Ano ________ 

Disciplina _______________________Professor Responsável___________________ 

	  

RA NOME  DATA  HORÁRIO  ASSINATURA 

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  



	  

 

Formulário de Atividades 
Acadêmico-Científicas Culturais 

 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	  

ANEXO V 

VIAGEM OU VISITA TÉCNICA 

	  

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ____________________________ Semestre ________Data ____/____/______ 

	  

Participação em eventos do gênero, devidamente oficializada pela Instituição a partir 

da solicitação de Professor ou Coordenador de Curso.  

Documentação comprobatória exigida: assinatura do Professor/Monitor responsável 

pelo evento, em ficha própria de certificação do evento e/ou Certificado fornecido 

pela instituição visitada (se houver). 

− Informações sobre a viagem ou visita técnica, com data, horários, local 

− Apresentação de relatório validada pelo professor organizador contendo 

aspectos pedagógicos (relação ensino/aprendizagem – relação com 

conteúdos disciplinares);  

− Conclusão (comentário do aluno). 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 



	  

 

Formulário de Atividades 
Acadêmico-Científicas Culturais 

 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

	  

	  

ANEXO VI 

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

	  

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ____________________________ Semestre ________Data ____/____/______ 

	  

Publicação de artigos técnicos ou relatórios técnicos, provenientes de atividades que 

contemplem a revisão bibliográfica e pesquisa de campo, em revista ou jornal de 

circulação acadêmica, municipal ou regional, desde que o tema seja pertinente à 

área do curso ou, com ela, tenha relação aceita pelo Colegiado do Curso, e desde 

que o referido trabalho não seja convalidado como Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) do curso que o aluno realiza. 

Documentação comprobatória exigida: um volume original da publicação. 

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  



	  

 

Formulário de Atividades 
Acadêmico-Científicas Culturais 

 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ANEXO VII 
	  

PAINEL OU BANNER  

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ____________________________ Semestre ________Data ____/____/______ 

	  

Publicação de trabalho em painel ou banner (resumos técnicos) desde que o tema 

seja pertinente à área do curso ou, com ele, tenha relação aceita pelo Colegiado do 

Curso, nos eventos acadêmico-científicos e culturais. 

Documentação comprobatória exigida: programa oficial e certificado de publicação 

(ou anais, se houver e constar a publicação). 

Descrição da atividade. 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  



	  

 

Formulário de Atividades 
Acadêmico-Científicas Culturais 

 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ANEXO VIII 

GRUPO DE ESTUDO  

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ____________________________ Semestre ________Data ____/____/______ 

	  

Participação em grupos de estudo ou de discussão, promovidos e coordenados por 

Professores de disciplinas (isolada ou coletivamente) do curso. 

Documentação comprobatória exigida: assinatura do Professor responsável pela 

disciplina, em ficha própria de controle do grupo de estudo (ANEXO IX), haverá 

obrigatoriedade da entrega de um relatório por objetivo para validação das horas. 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  



	  

 

Formulário de Atividades 
Acadêmico-Científicas Culturais 

 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

	  



	  

Formulário de Atividades Acadêmico-Científicas 
Culturais 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

ANEXO IX 

FICHA DE CONTROLE DE GRUPO DE ESTUDO 

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ___________________________________ Semestre ________Ano ________ 

Disciplina _______________________Professor Responsável___________________ 

Objetivo______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA ASSINATURA DO 
PROFESSOR 

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	  

	  

	  



	  

Formulário de Atividades Acadêmico-Científicas 
Culturais 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

ANEXO X 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

	  

Nome do(a)  aluno(a)____________________________________________________ 

Curso ____________________________ Semestre ________Data ____/____/______ 

	  

Participação, como apresentador de trabalho, desde que o tema seja pertinente 

à área do curso ou, com ele, tenha relação aceita pelo Colegiado do Curso, nos 

mesmos tipos de eventos acadêmico, científicos e culturais. 

Documentação comprobatória exigida: programa oficial e certificado de 

apresentação e um volume original da publicação. 

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Formulário de Atividades Acadêmico-Científicas 
Culturais 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

ANEXO XI 

PROJETO INTERDISCIPLINAR 

	  

Nome do(a)  aluno(a)______________________________________________ 

Curso ________________________ Semestre ______Data ____/____/______ 

	  

Desenvolvimento de projetos (inter)disciplinares de pesquisa, solicitados por 

Professores, desde que não tenham gerado publicação de qualquer gênero.  

Documentação comprobatória exigida: assinatura do Professor responsável 

pela disciplina, em ficha própria de certificação da atividade e um volume 

original do projeto. 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Formulário de Atividades Acadêmico-Científicas 
Culturais 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

ANEXO XII 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

	  

Nome do(a)  aluno(a)______________________________________________ 

Curso ________________________ Semestre ______Data ____/____/______ 

	  

Participação, como colaborador, na organização ou na operacionalização dos 

mesmos tipos de eventos acadêmico, científicos e culturais. 

Documentação comprobatória exigida: programa oficial em que conste o nome 

do aluno e/ou certificado emitido pela escola 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Formulário de Atividades Acadêmico-Científicas 
Culturais 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

ANEXO XIII 

CONSELHO EDITORIAL 

	  

Nome do(a)  aluno(a)______________________________________________ 

Curso ________________________ Semestre ______Data ____/____/______ 

	  

Participação em Conselhos editoriais de revistas ou similares, devidamente 

aceitas pelo Colegiado de Curso.  

Documentação comprobatória exigida: um volume original da publicação, no 

qual conste o nome do aluno no referido conselho. 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Formulário de Atividades Acadêmico-Científicas 
Culturais 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

ANEXO XIV 

PRODUÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO 

	  

Nome do(a)  aluno(a)______________________________________________ 

Curso ________________________ Semestre ______Data ____/____/______ 

	  

Produção de material educativo multimídia, ou participação efetiva em sua 

produção, cujo tema tenha identidade com área do curso, devidamente 

reconhecida pelo Colegiado do Curso. 

Documentação comprobatória exigida: uma cópia do original. 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Formulário de Atividades Acadêmico-Científicas 
Culturais 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

ANEXO XV 

CURSO E TREINAMENTO 

	  

Nome do(a)  aluno(a)______________________________________________ 

Curso ________________________ Semestre ______Data ____/____/______ 

	  

Oferecer cursos ou treinamentos, desde que o conteúdo seja pertinente à área 

do curso ou agregue valor profissional (sócio-técnico-comportamental) a 

sociedade.  

Documentação comprobatória exigida: certificado de participação, material 

desenvolvido, lista dos participantes. 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

Formulário de Atividades Acadêmico-Científicas 
Culturais 

Horas convalidadas________________________________ 

Professor responsável______________________________ 

	  

	  

ANEXO XVI 

DIVERSOS 

	  

Nome do(a)  aluno(a)______________________________________________ 

Curso ________________________ Semestre ______Data ____/____/______ 

	  

Participação em outras Atividades Acadêmico, Científico e Culturais, não 

contempladas nos anexos anteriores, conforme necessidades ou 

conveniências futuras de Alunos, Professores ou Coordenadores de cursos, 

desde que o tema seja pertinente à área do curso. 

	  

Documentação comprobatória exigida: a definir. 

	  

Não esquecer da assinatura do(a) aluno(a). 

Não esquecer da assinatura do(a) professor (a) solicitante da atividade. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


