
ANEXO I
REQUERIMENTO DE CONTAGEM E REGISTRO DE HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 
O abaixo assinado, ___________________________________________________________, do Curso de BIOQUÍMICA, matrícula __________________, 

requer contagem das horas de atividades complementares para fins de integralização da carga horária do curso, devidamente comprovadas por 
documentação apresentada.     Divinópolis, ______ de _______________________ de ________    ASS.: ______________________________________ 

                           
(a ser preenchido pelo Coordenador de Curso)

ATIVIDADES COMPLEMENTARES PREVISTAS NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO OU APROVADAS 
PELO COLEGIADO

CARGA HORÁRIA A SER COMPUTADA

Pontuaçã
o máxima 1ºP 2ºP 3ºP 4ºP 5ºP 6ºP 7ºP 8ºP Pontuação 

atingida
Validação pelo 
Coordenador

I – Cursos de Aperfeiçoamento 72 h

II – Semanas Acadêmicas 72 h

III – Congressos de cunho didático-científico na área de formação 72 h

IV – Estágios não obrigatórios na área de formação 72 h

V – Mini-cursos na área de formação 72 h

VI – Seminários de estudos 72 h

VII – Viagens de estudos, de caráter oficial 72 h

VIII – Ciclos de palestras 72 h

IX – Programas / projetos de extensão na área de formação 72 h

X – Cursos técnicos de áreas afins ao curso de graduação 72 h

XI – Oficinas (não previstas na estrutura curricular do curso) 72 h

XII – Cursos sequenciais ou de graduação realizados concomitantemente pelo universitário 72 h

XIII – Disciplinas isoladas em cursos de graduação sequenciais 72 h

XIV – Disciplinas optativas cursadas além do mínimo exigido pelo curso 72 h

XV – Idioma 72 h

XVI – Proferir palestra 36 h

XVII – Participação em organização de eventos 36 h

XVIII – Grupos de estudos orientados com participação de professores 36 h

XIX – Monitorias 36 h
XX – Participação em empresa júnior 36 h
XXI – Extensão comunitária, na área de formação 54 h

XXII– Programas/projetos de iniciação científica institucional 54 h

XXIII- Tutoria 54 h

XXIV – Apresentação de trabalhos em eventos científicos (03 horas por Trabalho) 36 h

XXV – Participação em colegiado ou organização ESTUDANTIL 18 h

XXVI – Participação em grupos artístico-culturais (teatro, coral, dança...) 18 h

XXVII – Publicação de artigos 120 h - - - - - - - -

Artigos estrangeiros 54 h cada
Artigos nacionais 36 h cada

Resumo completo 27 h cada
Resumo 18 h cada

Total Geral (mínimo de 140 h)

 À DICON - Divisão de Acompanhamento e Controle Acadêmico para o registro das horas de Atividades Complementares para fins de integralização da carga horária do curso, como requerido 
pelo interessado.   Divinópolis, _____ de _______________________ de__________ 

________________________________________________________________________________
coordenador do curso (assinatura e carimbo)  


