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PROTOCOLO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Nome do(a) Aluno(a):
Registro Acadêmico/Matrícula:
Linha de Pesquisa:
Orientador(a):
Ano/Semestre:
O PSU compreenderá disciplinas obrigatórias e optativas, atividades complementares e atividades de pesquisa que levem à apresentação e à defesa de dissertação.. O PSU exigirá a integralização de um mínimo de 100 créditos, sendo 20
créditos em disciplinas (dos quais 12 créditos em disciplinas obrigatórias), 4 créditos em atividades complementares e 76 créditos referentes à apresentação e à defesa de dissertação.
ATENÇÃO!
1. As Atividades Complementares deverão ser realizadas no período que o aluno estiver regularmente matriculado no Programa.
2. Para registro das referidas atividades o aluno deverá protocolar na Secretaria da Instituição em que estiver matriculado o comprovante da atividade realizada, certificado ou declaração, competindo à Coordenação a avaliação e aprovação das
atividades.
3. Entregar este documento com as informações digitadas, preferencialmente.

Quantidade de horas máximo por atividade
Item

Tipo de Atividade

Máximo por atividade

1

Participação em eventos científicos

Até 30 horas

2

Apresentação e/ou publicação de trabalho científico e/ou artístico

20 horas por trabalho

3

Curso de línguas

Até 45 horas

4

Eventos de divulgação do Programa

15 h por evento

5

Parecer técnico na área de sustentabilidade

10 horas por trabalho

6

Revisão de periódico na área de sustentabilidade

Mínimo 01 hora e máximo 05 horas por trabalho Mínimo 01 hora e
máximo 05 horas por trabalho

Relacionar, abaixo, quais foram as Atividades Formativas realizadas, seguindo a ordem do quadro acima, e anexar os documentos comprobatórios.
PREENCHIMENTO DO(A) ALUNO(A)
Indicar número do
Item (conforme tabela
acima).

PREENCHIMENTO DA COORDENAÇÃO

Indicar o Título da Atividade (conforme consta no documento comprobatório).



Carga horária

Créditos atribuídos

Data e Assinatura do(a) Aluno(a):

Umuarama: _________de _______________________ de 20_______

___________________________________________________________________
Aluno(a)

Protocolo: ______/____________

Parecer da Coordenação
Total de Créditos atribuídos:________

______________________________________
Assinatura do(a) Secretário(a)

__________________________________________
Assinatura do(a) Coordenador(a)

Observações

