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As atividades complementares têm como prerrogativa ampliar o conhecimento dos
estudantes quanto a temas de seus interesses e ampliar as atividades realizadas para
além do espaço da sala de aula. São consideradas atividades complementares:
participação em eventos científicos, desde que com carga horária e programação defina e
impressa no certificado e realizado por organização competente para o mesmo; monitoria,
iniciação científica, visitas monitoradas, participação em bancas de TCC, dissertações de
mestrado, teses de doutorado, conforme o quadro abaixo:

Atividade complementar
1. Monitoria remunerada ou voluntária em disciplinas
oferecidas pelo Curso de Serviço Social
2. Carga horária excedente de disciplinas de Núcleo Livre
3. Participação como ouvinte em defesa de monografia,
dissertação ou tese com elaboração de relatório
devidamente validado pelo coordenador de monografia
4. Participação em grupos de estudos cadastrados no
Campus e com atividades, ao menos, quinzenais
5. Participação como ouvinte em eventos acadêmicos e
profissionais da área do Serviço Social (palestra, semana,
seminário, conferência, simpósio, congresso, jornada etc),
com apresentação de certificado acompanhada da
respectiva programação
6. Participação como organizador de eventos acadêmicos
e profissionais da área do Serviço Social (palestra,
semana, seminário, conferência, simpósio, congresso,
jornada etc), com apresentação de certificado
acompanhada da respectiva programação
7. Participação em projetos de pesquisa devidamente
cadastrados na PRPPG (com ou sem bolsa)

8. Participação em projetos de extensão e cultura
devidamente cadastrados na PROEC (com ou sem bolsa)
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9. Representação estudantil com mandato eletivo,
comprovada com ata de posse e certificada pela gestão.
10. Representação de classe comprovada por ata de
eleição assinada pelos estudantes da respectiva turma
11. Representação estudantil ocasional (em reuniões de
Colegiado, Conselho Diretor, Câmara de Graduação ou
outro órgão institucional), comprovada por ata respectiva,
não cumulativa com o item anterior
12. Artigo científico publicado em autoria/co-autoria em
revista indexada e com conselho editorial
13. Capítulo de livro de caráter científico publicado em
autoria/co-autoria em editora com conselho editorial e com
ficha catalográfica
14. Livro de caráter científico publicado em autoria/coautoria em editora com conselho editorial e com ficha
catalográfica
15. Publicação de texto completo de comunicação nos
eventos do Serviço Social
16. Públicação de texto completo de comunicação em
eventos de caráter científico
17. Publicação de resumos de comunicação em anais de
eventos acadêmico-científicos
18. Apresentação oral de trabalho de caráter científico nos
eventos do Serviço Social
19. Apresentação oral de trabalho de em eventos de
caráter cientifico
20. Apresentação de pôster de caráter científico nos
eventos do Serviço Social
21. Apresentação de pôster de caráter científico nos
eventos do Serviço Social
22. Produção artística e cultural
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