
 

ANEXO I À Resolução do Departamento de Economia Nº 01, de 02 de setembro de 

2020 

Formulário de solicitação e parecer de Atividades de Complementares 

Nome do (a) 

discente: 
 Matrícula:  

Número 

Sequencial 
Atividades Horas-aula / Período 

Quantidade de 

horas / créditos 

indicada pelo(a) 

discente para 

análise. 

1 

Participação em projetos 

registrados de pesquisa, 

como PIBIC   

Cada semestre equivale 

a 60 horas-aula ou 4 

créditos, ou 4 créditos 

 

2 

Participação em PET 

(Programa de Educação 

Tutorial) 

Cada semestre completo 

equivale a 60 horas-aula 

ou 4 créditos 

 

3 

Participação em comissão 

coordenadora ou 

organizadora de eventos, 

exceto para aquelas 

passíveis de integralização 

de créditos via extensão 

universitária; 

15 horas-aula ou 1 

crédito por Evento 
 

4 

Participação em eventos, 

como cursos, seminários e 

palestras, presenciais e à 

distância, exceto para 

aqueles passíveis de 

integralização de créditos 

via extensão universitária; 

A cada 15 horas-aula, 

contabiliza-se 1 crédito 
 

5 

Participação em grupos de 

pesquisa registrados nos 

orgãos competentes e/ou na 

UnB; 

Cada semestre equivale 

a 30 horas-aula ou 2 

créditos 

 

6 
Estágio não obrigatório ou 

intercâmbio 

Cada semestre equivale 

a 60 horas-aula ou 4 

créditos 

 



7 

Autoria ou coautoria 

de artigo publicado ou aceito 

para publicação em 

periódico com qualificação 

na CAPES; 

Qualis: A1, A2, B1 = 

60 horas-aula ou 4 

créditos; B2, B3, B4 e 

B5 = 30 horas-aula ou 2 

créditos; C = 15 horas-

aula ou 1 crédito 

 

8 

Autoria ou coautoria de 

artigo publicado ou aceito 

para publicação em anais de 

eventos 

15 horas-aula ou 1 

crédito por trabalho 
 

9 
Apresentação de trabalho em 

eventos científicos 

15 horas-aula ou 1 

crédito por trabalho 
 

10 
Autoria ou coautoria de livro 

ou capítulo de livro 

30 horas-aula ou 2 

créditos por autoria 

capítulo de livro / 60 

horas-aula ou 4 créditos 

por autoria de livro  

 

11 

Participação em Associações 

Estudantis como Centro 

Acadêmico, Atlética, 

Diretório Central dos 

Estudantes e outras 

15 horas-aula ou 1 

crédito por semestre de 

participação 

 

12 

Tutorias que não sejam 

integralizadas no Histórico 

Escolar do discente 

30 horas-aula ou 2 

créditos por semestre de 

participação 

 

Parecer: 

Não favorável ( ) 

 

Favorável pela integralização de (XX) créditos em atividades 

complementares 

 

(a ser preenchido pelo parecerista) 

 


