Atividades Complementares 3° semestre
Nome: _____________________________________________ RA ______________________
Ano _____________
Ensino
Monitoria em disciplina ou atividade específica do curso
Leitura Dirigida (mediante resenha/resumo)
Leitura de Livro ou Capitulo específico da Disciplina
indicado pelo Professor (Mediante resumo a ser entregue
ao professor e coordenação)
Filmes e/ou documentários (mediante resenha/resumo)
Grupos e ligas de estudo (como observador)
Programa de Nivelamento

Horas complementares
20 h
2 (máximo 10 horas/semestre)
Livro – 20 h
Capítulo – 2 h (máximo 10
horas/semestre)
2 (máximo 10 horas/semestre)
1h/encontro
10

Extensão

Horas complementares

Participação em seminários, palestras, congressos,
conferências, encontros, simpósios

Carga horária do certificado ou o
que ficar estabelecido pela
diretoria de extensão
institucional

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares

Carga horária do certificado

Cursos de extensão, atualização, capacitação e similares
(online)

Carga horária do certificado

Suporte técnico a eventos da Faculdade Barretos (Trote
solidário e outros)

5h

Extensão em suporte artístico a eventos da Faculdade
Barretos

5h

Participação como membro de colegiado de curso ou
reuniões como representante de sala

1 hora por reunião

Participação em entidades estudantis reconhecidas

4h

Participação como membro da Empresa Junior

20h

Ações de Educação alimentar e nutricional voltadas à
comunidade
Visita Técnica Orientada

Carga horária da atividade
Até 10 horas

Ações de Educação alimentar e nutricional voltadas à
comunidade

Carga horária da atividade

Doação (sistematizada) de alimentos a entidades
parceiras

4h

Doação de sangue

10h

Total realizado

Cursos de língua estrangeira – participação com
aproveitamento em cursos de língua estrangeira
mediante certificado

Pesquisa

20h

Horas complementares

Iniciação científica

20h

Trabalhos publicados em periódicos da área do curso

30h

Trabalhos publicados em meios de comunicação locais e
regionais ou sites regulares da Internet

5h

Trabalhos publicados em anais

15h

Apresentação de trabalho em evento científico

10h

Casos omissos

Horas complementares

TOTAL DO SEMESTRE

Recolhido em : ______________________________________________
Representante de sala: ________________________________________
Visto da coordenação: ________________________________________

Total realizado

Total realizado

