INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDÔNIA - IESUR
FACULDADES ASSOCIADAS DE ARIQUEMES – FAAr

CURSO DE PSICOLOGIA
ATIVIDADES COMPLEMENTARES – PSICOLOGIA
Normas para Aproveitamento de Atividades Complementares
 A carga horária para integralização dos créditos de Atividades Complementares será de 120 horas,
equivalentes a 120 pontos.
 Todas as atividades deverão ser comprovadas por meio de documentação assinada pelo responsável.
 Fica a cargo do Colegiado de Curso, a avaliação de atividades encaminhadas pelos alunos, acompanhado
de documentação de carga horária cumprida, que não estejam previstas na tabela abaixo.
IMPORTANTE: Em cada uma das modalidades não será computada pontuação que exceder a 40 pontos.
OBS: É necessário que tenham no mínimo duas atividades diferentes em cada modalidade.
 Os alunos deverão apresentar toda documentação comprobatória das atividades complementares até o
inicio do 10º período.

1. Extensão
Participação nas etapas de elaboração, execução e conclusão de projetos
Participação na etapa de execução de projetos
Participação em eventos comunitários
Realização de atividades culturais
Realização de atividades sociais

Pontos
20
10
5
10
10

2. Pesquisa
Participação nas etapas de elaboração, execução e conclusão
Participação na etapa de execução de projetos
Artigo publicado em revista indexada como co-autor
Artigo publicado em revista não indexada como co-autor
Resumos em Anais
Organização de eventos científicos
Participação sem apresentação de trabalho
Participação com apresentação de trabalho
Presença em defesas de TCC, Dissertações e Teses

Pontos
20
10
20
10
05
10
10
15
03 cada

3. Ensino
Participação de cursos (acima de 8 horas)
Participação de mini-cursos (até 8 horas) e palestras
Ministrante de cursos (acima de 8 horas)
Ministrante de mini-curso (até 8 horas) e palestras
Atividades de Representação Discente: no curso, por período de 01 ano
Estágio extracurricular (por ano)
Disciplinas cursadas em outros cursos
Monitoria
Cultura Religiosa (seminários/encontros)
Organização de eventos

Pontos
10
5
15
10
15
20
15
10 /sem.
10
10
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