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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
PEDAGOGIA 

 
 

A coordenação do Colegiado de Pedagogia da Universidade Estadual do Paraná  
(UNESPAR) - Campus de Paranaguá, torna pública as regras relativas à entrega de 
documentos comprobatórios da realização de atividades complementares para o  ano 
de 2022.  
 
1. Quanto ao preenchimento: 
 

a) A atribuição da carga horária de cada evento deve seguir a Tabela de 
Comprovação de Carga Horária (ANEXO A). 
 

b) Os alunos deverão preencher o formulário (ANEXO B), com as informações 
dos eventos realizados, bem como, fazer a somatória,  atribuindo a carga 
horária total em campo próprio do formulário. O formulário deve ser assinado 
pelo acadêmico. 
 

c) Todos os eventos citados no formulário, devem estar acompanhados de 
documento comprobatório (certificado/declaração), assinados pelo 
coordenador (a) do evento. 
 

2. Quanto à entrega: 

      a) O formulário preenchido, bem como os documentos comprobatórios devem ser 
digitalizados e enviados para o e-mail da professora responsável:  

 Turma vespertino- Danielle Marafon, danielle.marafon@unespar.edu.br 

 Turma noturno-Elizabeth S. de Farias. elizabeth.farias@ies.unespar.edu.br 

     b) A data limite para envio dos documentos é 29/11/2021 às 23h59min 

 

 
 

Paranaguá, 12 de novembro de 2021. 
 
 

  
 
 

Profa. Dra. Denise Maria Vaz Romano França 
Coordenadora do Colegiado de Pedagogia 

mailto:danielle.marafon@unespar.edu.br
mailto:elizabeth.farias@ies.unespar.edu.br
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TABELA DE CARGA HORARIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
(PEDAGOGIA) 

ANEXO A 

Tabela 1 – Atividades, formas de comprovação e carga horária a ser consideradas 

na atividade desenvolvida pelos acadêmicos. 

ATIVIDADE FORMA DE 
COMPROVAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 
CONSIDERADA 

CARGA 
HORÁRIA 
MÁXIMA A SER 
CONSIDERADA 

Iniciação Científica 
(PIC) 

Declaração do 
professor 
Orientador  

30 h/semestre 60 

Iniciação a docência 
(PIBID) 

Certificado ou 
declaração da 
coordenação do 
programa. 

30 h/semestre 60 

Programas ou 
projetos de pesquisa 

Declaração do 
Coordenador do 
programa ou 
projeto atestando 
a frequência 

30 h/semestre 60 

Programas ou 
projetos de extensão 

Declaração do 
Coordenador do 
programa ou 
projeto atestando 
a frequência 

30 h/semestre 60 

Participação em 
Congressos, 
encontros, simpósios, 
semana de debates 
ou eventos 
semelhantes de 
âmbito local 
promovido pela 
UNESPAR 

Certificado de 
participação ou 
declaração, 
fornecido pela 
coordenação do 
evento. 

Considerar a 
carga horária da 
atividade 

100 

Participação em 
Congressos, 
encontros, simpósios, 
semana de debates 
ou eventos 
semelhantes âmbito 

Certificado de 
participação 
fornecido pelo 
agente promotor 
da atividade 

Considerar a 
carga horária da 
atividade 

80 
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internacional 
nacional/regional/local 

Participação em 
minicurso de 
congressos ou 
eventos semelhantes 
internacional 
nacional/regional  
local 

Certificado de 
participação 
fornecido pelo 
agente promotor 
da atividade 

Considerar a 
carga horária da 
atividade 

100 

Trabalhos 
apresentados em 
congressos, 
encontros ou eventos 
semelhantes de 
âmbito internacional, 
nacional/regional local 
na forma de painel ou 
apresentação oral. 

Declaração 
comprovando a 
apresentação do 
trabalho, fornecida 
pelo agente 
promotor do 
evento 

30 h/trabalho 120 

Publicação em 
periódico na área de 
educação, como autor 
ou coautor, de artigo 
científico. 

Comprovante da 
publicação do 
artigo ou do aceite 
do artigo para 
publicação 

50 h/trabalho 100 

Estágio curricular não-
obrigatório. 

Termo de 
compromisso 
assinado entre o 
estagiário, a 
entidade que 
recebeu o 
estagiário. 

Considerar carga 
horária do 
estágio 

100 

Cursos de qualquer 
natureza com o 
objetivo de 
aperfeiçoamento 
profissional e/ou 
acadêmico. 

Declaração 
comprovando a 
participação, 
fornecida pelo 
agente promotor 
da atividade 

Considerar carga 
horária da 
atividade 

40 

Monitoria em 
Disciplina do 
Departamento  

Declaração 
comprovando a 
participação como 
monitor fornecida 
pelo agente 
responsável 

30 h/monitoria ou 
considerar carga 
horária total da 
monitoria 

60 

Representação 
Discente em 
colegiados do curso, 
conselhos superiores 
e outros de 
relevância. 

Documento 
comprovando a 
representação 

50 h/atividade 50 
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Participação em 
grupos de Estudos e 
pesquisas sob 
supervisão de 
professor do curso. 

Documento 
comprovando a 
participação 

20 h/atividade 40 

Ministrante de oficina, 
cursos ou minicursos. 

Documento 
comprovando a 
participação 

20 h/atividade 40 

Trabalho Voluntário 
orientado e assistido 
pelo Departamento. 

Documento 
comprovando a 
participação 

20 h/atividade 40 

Atividades culturais, 
esportivas e de 
entretenimento de 
cunho artístico, 
cultural, esportiva e 
científica sob 
orientação do 
professor do 
departamento 

Documento 
comprovando a 
participação 

10 h/atividade 30 

Participação como 
mesário em processo 
eleitoral organizado 
pelo Tribunal Regional 
Eleitoral ou pela 
UNESPAR. 

Documento 
comprovando a 
participação 

02 h/por 
participação ou 
Considerar carga 
horária fornecida 
pelo evento 

10 

Curso de Línguas 
estrangeiras 

Documento 
comprovando a 
participação 

20 h/ano 20 

Curso de informática Documento 
comprovando a 
participação 

20 h/ano 20 

 

 

________________________ 

Denise Maria Vaz Romano França 

Coordenadora do Colegiado de Pedagogia 

Portaria: 104/2022 
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FORMULÁRIO HORAS COMPLEMENTARES 
PEDAGOGIA 
(ANEXO B) 

ACADÊMICO (A): 

ANO DO INÍCIO DO CURSO: 

 

No. INSTITUIÇÃO/EVENTO PERÍODO/DATA NÚMERO DE 
HORAS 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    
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   TOTAL DE  

HORAS: 

 Anexar cópia de todos os documentos citados 
 


