UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE-FURG
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA INFORMAÇÃO
COORDENAÇÃO DE CURSO DE BIBLIOTECONOMIA
PLANILHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Nome:.............................................................................................Matrícula:........................
Ano de ingresso:..........................
ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Semestre/ano:.........................................................
NÚMERO DE NÚMERO
HORAS POR MÁXIMO
ATIVIDADE DE HORAS

a) Participação em eventos científicos
vinculados à área, sem apresentação de
trabalho.
(congressos,
simpósios,
seminários, semanas acadêmicas e outros)

Até 15 horas

60 horas

b) Apresentação de trabalho em eventos
científicos vinculados à área. (congressos,
simpósios, seminários, jornadas, semanas
acadêmicas e outros)

Até 30 horas

120 horas

1 hora por
evento

40 horas
semestrais

d) Publicação ou aceite de trabalho
científico
individual
em
periódicos
vinculados à área.

40 horas

180 horas

e) Publicação ou aceite de trabalho
científico como co-autor ou colaborador
em periódicos vinculados à área.

20 horas

180 horas

f) Participação em projetos de pesquisa,
ensino e extensão vinculados à área.

Até 50h
semestrais

160 horas e
Máx. 2
atividades

g) Participação em cursos ou minicursos
vinculados à área e realização de
disciplinas complementares

Até 20 horas
acumulativas

80 horas

h) Participação da comissão organizadora
de eventos (congressos, simpósios,
palestras, jornadas, semana acadêmicas e
outros).

Até 20 horas

100 horas

i) Ministrar cursos
vinculados à área.

minicursos

Até 40 horas

100 horas

j) Atividades de monitoria em disciplinas
do curso.

Até 45 horas

100 horas

k) Estágios voluntários e bolsa trabalho
vinculados à área.

Até 50 horas

100 horas

c) Conferências e
vinculadas à área.

palestras

ou

assistidas,

l) Visitas técnicas com relatório avaliado pelo Até 12 horas
professor organizador da visita

40 horas

m)
Outras
atividades
(concursos,
exposições, feiras e mostras)

Até 10 horas

60 horas

n) Defesas de bancas de tcc, mestrado e
doutorado assistidas.

1 hora por
evento

20 horas

O) disciplina prática profissional II e III
como hora complementar

30 horas

60 horas

CARGA
ANEXOS
HORÁRIA
CUMPRIDA

VISTO
DA
SECRETARIA
ACADÊMICA

Total de horas desenvolvidas :.................

