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Formulário de requerimento de validação de atividades complementares

Aluno:                                                                                     Matrícula:                             Curso:

Orientador:        Data da solicitação:
 

Solicito,  com  a  concordância  expressa  de  meu  orientador,  validação  de  créditos  em

atividades  complementares  conforme  tabela  anexa  a  este  formulário  de  requerimento  e

documentação comprobatória também em anexo.

Certo de contar com a sua colaboração, agradeço antecipadamente a atenção dispensada e

coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente,

_________________________________
ASSINATURA DO ALUNO

_________________________________
ASSINATURA DO ORIENTADOR

OBSERVAÇÃO: Antes de solicitar o registro das atividades complementares, o estudante deve
verificar a Norma n.º 01/PPGEF/2022, que se encontra publicada no site do Programa, no menu
LEGISLAÇÃO.  O  pedido  de  registro  das  atividades  complementares  deve  ser  realizado  até  o
momento do envio do ofício para formalização da banca examinadora de qualificação do projeto de
dissertação ou de tese. Além disso, a solicitação deve ser encaminhada apenas após o cumprimento
em sua totalidade das atividades complementares exigidas pela legislação do Programa.



Atividades Complementares Créditos
atribuídos

Limite
permitido

Créditos
solicitados

1. Produção bibliográfica
1.1 Artigos publicados, juntamente com o orientador, em 
periódicos classificados no maior extrato definido no Programa 

2 créd. por
publicação

-

1.2 Artigos publicados, juntamente com o orientador, em 
periódicos classificados nos demais extratos definidos no Programa

1 créd. por
publicação

Máx. 4 créd.

1.3 Livro publicado na íntegra, juntamente com orientador, em 
editora com corpo editorial 

2 créd. por
publicação

Máx. 4 créd.

1.4 Capítulo de livro publicado, juntamente com orientador, em 
editora com corpo editorial

1 créd. por
publicação

Máx. 2 créd.

2. Estudos individuais
2 créd. por

plano de estudo
Máx. 2 créd.

3. Apresentação de trabalhos em eventos científicos
3.1 Apresentação oral ou de pôster em evento nacional 1 créd. por

apresentação
Máx. 2 créd.

3.2 Apresentação oral ou de pôster em evento internacional 2 créd. por
apresentação

Máx. 4 créd.

4. Atividades de produção técnica
4.1 Relatórios técnicos e manuais didáticos e técnicos 1 créd. por

produto
Máx. 2 créd.

4.2 Produtos tecnológicos, softwares e depósito de patentes 2 créd. por
produto

Máx. 4 créd.

5. Participação em cursos de capacitação/formação 1 créd. 
(mínimo 12h)*

Máx. 1 créd.

6.  Participação  em eventos  científicos  (congresso,  seminário,
simpósio, oficina, fórum etc.)

1 créd. por
evento

Máx. 1 créd.

7. Realização de estágios de pesquisa em instituição governamental, não governamental ou do setor privado
7.1 No país 1 créd. para

cada 30h de
estágio

Máx. 2 créd.

7.2 No exterior 1 créd. para
cada 20h de

estágio
Máx. 4 créd.

8. Realização de visitas técnicas
8.1 No país 1 créd. para

cada visita
Máx. 1 créd.

8.2 No exterior 2 créd. para
cada visita

Máx. 2 créd.

9. Ministração de cursos, palestras e oficinas 1 créd. por
atividade

Máx. 2 créd.

10.  Participação  em grupo  de  pesquisa  certificado  junto  ao
CNPq

1 créd. por ano Máx. 1 créd.

11. Participação como membro titular de banca examinadora
de  defesa  de  trabalhos  de  conclusão  de  graduação  e  pós-
graduação latu sensu

1 créd. por
banca

Máx. 2 créd.

12. Coorientação de iniciação científica, trabalhos de conclusão
de curso de graduação e pós-graduação lato sensu

1 créd. por
coorientação

Máx. 2 créd.

13. Membro de comissão organizadora de evento científico 1 créd. para
cada evento

Máx. 1 créd.
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