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Atividades Complementares

Carga horária: 60 horas  (Mestrado Acadêmico)

Classificação: Atividade Obrigatória (Mestrado Acadêmico)

Objetivos: Estimular a participação em experiências diversificadas que contribuam para a
formação profissional dos mestrandos. Ao final da disciplina, os alunos deverão ter
participado de um conjunto diversificado de atividades extra-classe que contribuam para o
seu amadurecimento pessoal e acadêmico.

Descrição: Participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como ministração
de palestras, seminários, grupos de pesquisa, defesas de dissertação e eventos científicos. As
Atividades desempenham significativo papel na formação do aluno, além de favorecer a
interação entre teoria e prática, promovendo a integração entre universidade, escola e
sociedade. As atividades devem possuir relação direta com as linhas do Programa e serem
devidamente comprovadas.

Solicitação da Carga horária: A avaliação do aprendizado terá como base a carga horária
cumprida nas atividades complementares aprovadas pelo Colegiado do Curso como
adequadas à composição do rol de eventos da disciplina. Cada certificado poderá ser utilizado
uma única vez, para uma das atividades do quadro abaixo A contagem da carga horária em
Atividades Complementares deverá ser solicitada ao Colegiado com o preenchimento de
formulário específico, disponível no website do PPG-IES, em, no máximo, 18 (dezoito)
meses, a contar do primeiro dia letivo do aluno no Programa.

O aluno de mestrado deverá realizar, no mínimo, 60 horas em atividades
complementares. A pontuação de referência por atividade específica realizada, com vistas à
respectiva integralização da carga horária em Atividades Complementares, obedece ao
disposto a seguir:

Item Atividade Comprovação Pontuação

1 Participação em eventos:
congressos, simpósios,
conferências, encontros etc

Certificado de
participação emitido
pela organização do
evento

a) Até 4 horas
por evento

b) Máximo de
12 horas

2 Participação como ouvinte em:
Bancas de qualificação e de defesa
(mestrado e doutorado); Palestras
e seminários

Certificado de
participação emitido
pela organização do
evento

a) Até 2 horas
por evento

b) Máximo de
20 horas
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3 Apresentação de trabalhos em
eventos

Certificado de
apresentação de
trabalho

a) até 4 horas
por
apresentação

b) Máximo de
20 horas

4 Publicação de trabalhos em anais
de eventos

Cópia do Resumo e
Certificado

a) até 2 horas
por resumo e
5 horas por
trabalho
completo.

b) Máximo de
20 horas

5 Participação como membro de
comissão organizadora do
Workshop do Programa

Documento emitido
pelo pelo professor
coordenador do
evento

a) Pontuação de
8 horas por
evento

b) Máximo de
16 horas

6 Atuação em trabalhos sociais Apresentar atestado
ou declaração da
autoridade
competente com
período de atuação e
carga horária

a) até 5 horas
por atividade

b) Máximo de
10 horas

7 Representação discente no
Colegiado ou na Comissão de
Bolsas do programa ou demais
comissões da UNILA

Apresentar Portaria
de nomeação

a) até 5 horas
por ano de
atuação

b) Máximo de
10 horas

8 Participação em projetos de
extensão ou pesquisa devidamente
registrados na UNILA

Apresentar
certificado emitido
pelo Sigaa

a) até 5 horas
por projeto

b) Máximo de
20 horas

9 Participação em grupos de
pesquisa

Documento emitido
pelo pelo
coordenador do
grupo de pesquisas

a) Até 2 horas
por
participação

b) Máximo de
10 horas
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10 Publicação de livro em editora
com corpo editorial

Apresentar cópia do
trabalho publicado
com a respectiva
indexação

a) Até 10 horas
por livro

b) Máximo de
20 horas

11 Publicação de capítulo livro em
editora com corpo editorial

Apresentar cópia do
trabalho publicado
com a respectiva
indexação

c) Até 5 horas
por capítulo

d) Máximo de
20 horas

12 Publicação em periódico nacional
com Qualis B1 ou superior na área
interdisciplinar.

Apresentar cópia do
trabalho publicado
com a respectiva
indexação

Como Primeiro
autor: 10 horas
Como Co-autor: 6
horas

13 Publicação em periódico nacional
com Qualis na área
interdisciplinar.

Apresentar cópia do
trabalho publicado
com a respectiva
indexação

Como Primeiro
autor: 6 horas
Como Co-autor: 4
horas

14 Registro de Patente ou software Apresentar
documento de

Como Primeiro
autor: 10 horas
Como Co-autor: 6
horas

Profª. Dra. Caroline da Costa Silva Gonçalves

Coordenadora do PPGIES


