
 

 

 

TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 

MODALIDADE CH* ATIVIDADES COMPROVAÇÃO 

1. Cultural 5 h Visitas guiadas ou não a exposições, 

filmes, peças teatrais, museus, feiras 

culturais expressões artísticas (corporal, 

musical), outras. 

Relatório descritivo conforme os 

objetivos da atividade. 

 

2. Extensão 20h Cursos em diversos níveis e áreas afins. 

 

Apresentação de certificados ou 

declaração com especificação de CH 

3. Científica 20h Participação em Congressos, seminários, 

jornadas pedagógicas, fóruns em 

educação ou área afim. 

Apresentação de certificados ou 

declaração com especificação de CH 

4. Oficina 20h Construção de material/jogos educativos; 

atividades pedagógicas; aplicação 

teórico-prática, outras. 

Apresentação de certificado ou 

declaração com especificação de CH 

5. Monitoria 10h Participação de monitoria em projetos 

educacionais 

Relatório descritivo Do docente 

responsável pela atividade.  

Apresentação de certificado ou 

declaração com especificação de CH 

6. Responsabilidade      

Social 

 

10h Voltada para ações na comunidade, 

desenvolvendo projetos sociais na área 

da educação. 

Relatório especificando as ações e a 

contribuição social.  Apresentação de 

certificado ou declaração com 

especificação de CH 

7. Gestão  10h Visitas orientadas a empresas, órgãos 

governamentais e organizações sociais. 

Relatório descritivo conforme os 

objetivos da atividade.  Apresentação de 

certificado ou declaração com 

especificação de CH 

8.Produção Acadêmica 

 

5h Produções acadêmicas, tais como: 

Elaboração de Projetos didáticos, 

Projetos de Intervenção, Artigos, dentre 

outros, com indicação de 

qualidade pelo professor da disciplina 

que lhe deu origem. 

Relatório descritivo elaborado pelo 

docente responsável pela produção 

acadêmica.  

 

9. Livros  10h Resumo de Livros, capítulos ou 

periódicos na área da educação básica 

Apresentação de Relatório  

10. Filmes 10h Filmes que estejam relacionados a ação 

pedagógica na educação básica. 

Apresentação de Relatório e Sinopse  

11. Atividades PPL Sem 

limite 

de CH 

Cursos livres, lives, encontros 

formativos, seminários oferecidos pela 

PPL 

Apresentação de Relatório + print da 

tela de transmissão ou certificado (no 

caso de cursos e seminários) 

12. Lives e mesas 

online 

3h  Lives e mesas online “avulsas” que não 

participam de um ciclo de debates, 

congresso, simpósio ou similares, que 

foram oferecidas de forma remota 

(Youtube, Instagram, Facebook, outros.) 

NÃO promovidas pela PPL 

Apresentação de Relatório + print da 

tela de transmissão ou certificado de 

participação + arte de divulgação do 

evento (folder, banner, post no 

Instagram etc.) + Link da gravação da 

live (se for disponibilizada 

posteriormente em algum canal) 

 

*Poderão ser realizadas no máximo 2 atividades de cada modalidade com exceção das 

modalidades 10, 11 e 12. Não é necessário que o(a) aluno(a) faça atividades de todas as 

modalidades, basta selecionar algumas que, com suas atividades somadas, perfaçam 80h. 

 



 

 

Conforme  elucidado  pela  FACULDADE e  consta  na  tabela,  cada  modalidade  tem  uma  carga  

horária  máxima  e  vocês  podem computar duas atividades de uma mesma modalidade.    

 

Exemplos:    

 

Situação 1:  Um aluno fez um curso de 30 horas e pretende encaixá-lo na modalidade EXTENSÃO  

(CH máxima 20h), ele poderá contabilizar apenas 20 horas com essa atividade. E ainda será possível 

apresentar no relatório mais uma  atividade de até 20 horas da modalidade extensão.    

 

Situação 2:  Um aluno fez um curso de 10 horas e pretende encaixá-lo na modalidade EXTENSÃO  

(CH máxima 20h),  ele irá contabilizar 10 horas com essa atividade. E ainda será possível apresenta no 

relatório mais uma atividade de  até 20 horas da modalidade extensão. 

 

No caso dos filmes (modalidade 9), poderão ser computadas um total de 10 horas. Logo, vocês poderão 

assistir 4 ou 5 filmes que somados perfaçam até 10 horas. 

 

No caso das atividades da PPL (modalidade 10), não há limitação de carga horária de cada atividade e 

nem de número de atividades  

 

No caso das lives e mesas online (modalidade 11), não há limitação de número de atividades, 

entretanto, cada uma das atividades deverá computar no máximo 3h.  

 


