SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA – SESST
FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO – FIS
NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO – NUPEX

RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS- CURSO: BACHARELADO EM DIREITO
Ao Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPEX
Eu,__________________________________________________________________________ matriculado (a) sob nº ________________________, telefone(S) (___) ___________________/
(___) __________________________________, e-mail ______________________________________, venho requerer, com base na Resolução de Atividades Complementares, que sejam
registradas, no meu histórico escolar, as horas referentes às Atividades Complementares, conforme indicado nos campos abaixo, cuja cópia da documentação comprobatória pertinente
segue anexada ao presente.
CARGA
Preenchido pelo
Preenchido pelo
PONTUAÇÃO
HORÁRIA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E
requerente
Nupex
GRUPO
ATIVIDADES
OUTRA IES
POR ATIVIDADE
MÁX. POR
COMPROVAÇÃO
ATIVIDADE
Cópia do certificado
autenticado ou mediante
60 horas (por
Ensino
( ) Monitoria
120 horas
Não se aplica
apresentação do original ou
semestre)
Declaração do professor
orientador
Declaração autenticada ou
( ) Participação em comissão
15 horas por
Ensino
30 horas
15 horas
mediante apresentação do
de eventos da área
evento
original
Cópia do certificado
( ) Curso à distância na área
4 horas por
Ensino
40 horas
autenticado ou mediante
relacionada ao curso
curso
apresentação do original
( ) Participação como ouvinte
Relatório de participação em
em banca de defesa de
1 hora (cada
Ensino
10 horas
5 horas
banca de monografia assinado
Trabalho de Conclusão de
banca)
por um membro da banca
Curso-TCC
Cópia do certificado de
( ) Apresentação de trabalho
05 horas por
apresentação autenticado ou
Pesquisa
em eventos livro (área do
30 horas
10 horas
trabalho
mediante apresentação do
curso)
original
Cópia do certificado de
( ) Trabalho apresentado em
10 horas por
Sem limite
publicação autenticado ou
Pesquisa
eventos e publicado em anais
publicação
máximo
mediante apresentação do
livro (área do curso)
original
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Pesquisa

( ) Publicação de livro (área do
curso)

Pesquisa

( ) Capítulo de livro (área do
curso)

Pesquisa
Pesquisa

( ) Publicação de trabalho
completo sem Qualis livro
(área do curso)
( ) Publicação de trabalho
completo com Qualis livro
(área do curso)

50 horas por
publicação
10 horas (cada
publicação)

Sem limite
máximo

Apresentação da edição

20 horas

10 horas (cada
publicação)

20 horas

20 horas

20 horas (cada
publicação)

40 horas

20 horas

10 horas

Não se aplica

Pesquisa

( ) Comissão Permanente de
Avaliação (CPA)

Extensão

( ) Estágio extracurricular livro
(área do curso)

40 horas (por
semestre)

80 horas

Extensão

( ) Participação como ouvinte
em audiências e juris

2 horas (cada
audiência ou júri)

20 horas

Extensão

( ) Simpósios/ Seminários/
Congressos/Jornadas/Encontros

Carga horária
completa
Eventos da FIS
Até 20 horas
eventos externos

80h

Extensão

( ) Palestras/ Conferências/
Fóruns

02 horas por
palestra

20 horas

10 horas

Extensão

( ) Minicursos

4 horas por
minicurso

40 horas

20 horas

Extensão

( ) Língua Estrangeira

10 horas (cada
semestre)

30 horas

Apresentação do original e
cópia do capítulo com a ficha
catalográfica
Declaração de aprovação para
publicação ou cópia do artigo
publicado
Declaração de aprovação para
publicação ou cópia do artigo
publicado
Cópia do certificado
autenticado ou mediante
apresentação do original
Declaração do órgão fornecedor
do estágio apresentando
período e carga horária do
estágio
Declaração do órgão ou
instituição promotora da
referida atividade, autenticada
ou mediante apresentação do
original

20h
Declaração ou cópia do
certificado autenticado ou
mediante apresentação do
original e relatórios
Cópia do certificado
autenticado ou mediante
apresentação do original
Declaração do curso atestando
matrícula e aprovação no
módulo ou nível no semestre
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Extensão

( ) Cursos de Extensão/
Participação em curso de
extensão

20 horas (cada
semestre)

40 horas

40 horas

Extensão/Pesquisa

( ) Projeto de pesquisa
e/extensão. / Liga Acadêmica

20 horas por
projeto

100 horas

20 horas

30 horas

30 horas

10 horas

Extensão

(

) Atividade realizada em
outro curso ou graduação
últimos 3 anos. Em área afim

Cópia do certificado
autenticado ou mediante
apresentação do original
Cópia do certificado
autenticado ou mediante
apresentação do original
Declaração original e xérox e
histórico escola oficial.
Total de Horas

Nestes termos, pede deferimento.
Serra Talhada-PE, _____ de _________________ de ________.

____________________________________________________
Assinatura do Requerente
Parecer do Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPEX
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
Recebido em: ____/____/______.

Assinatura:________________________________
NUPEX
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