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Anexo 3 TABELA DE HORAS E COMPROVANTES DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES (EXTRA-CLASSE) 

 
 

 

 

ATIVIDADES / HORAS ATRIBUÍDAS 

 

 

COMPROVANTES 

1  Curso e outras atividades extracurriculares  

1.1 Leitura, sob orientação de um professor do DCSO, de livros de 

autores contemporâneos de Sociologia e/ou Antropologia e/ou Ciência 

Política ainda não lidos pelo aluno. 

 15 horas por livro 

Atestado do 

Professor 

1.2 Curso de pequena e média duração realizado na UFES ou não 

(mínimo de 10 horas) considerado de formação complementar ao 

profissional do campo das Ciências Sociais. A aceitação do caráter 

de complementaridade da atividade fica a cargo do responsável pela 

avaliação das “Atividade Extra-Classe I e II”. 

 15 horas por curso 

Atestado da 

Instituição 

promotora 

1.3 Visitas técnicas monitoradas. 

 Horas dedicadas até o máximo de 10 horas por semestre letivo 

Atestado do 

Professor e/ou 

Instituição 

promotora 

2  Atividade de pesquisa e / ou extensão  

2.1 Iniciação científica realizada, com ou sem bolsa, devidamente 

registrada em projetos na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

 100 horas por semestre 

Comprovante da 

PRPPG avalizado 

pelo Orientador 

2.2 Participação comprovada em laboratórios ou grupos de estudos e de 

pesquisa formalmente reconhecidos por departamentos da UFES, 

com ou sem bolsa. 

 Horas dedicadas até o máximo de 50 horas por semestre letivo 

Comprovante do 

responsável pelo 

laboratório, grupo, 

etc. 

2.3 Participação comprovada, com ou sem bolsa, em projetos de 

extensão registrados na Pró-reitoria de Extensão da UFES. 

 Horas dedicadas até o máximo de 50 horas por semestre letivo 

Comprovante do 

órgão 

correspondente  

2.4 Participação em atividades de planejamento, organização ou 

execução de atividades de extensão, organização de eventos 

acadêmicos, trabalho comunitário, etc. 

 Horas dedicadas até o máximo de 50 horas por semestre letivo 

Comprovante do 

órgão 

correspondente 

3  Atividade de monitoria   

3.1 Monitoria de apoio às atividades docentes realizada com ou sem 

bolsa, devidamente registrada em Ata do Departamento que oferece a 

disciplina em questão. 

 100 horas por semestre letivo 

Comprovante da 

PROGRAD e / ou 

Departamento 

avalizado pelo 

Professor 

3.2 Monitoria de apoio às atividades administrativas realizada com ou 

sem bolsa, devidamente registrada junto ao órgão responsável da 

UFES. 

Comprovante da 

PROGRAD e / ou 

órgão responsável 



 50 horas por semestre letivo 

4  Participação em congressos e eventos  

4.1 Participação como ouvinte em congressos, seminários, palestras, 

oficinas, atividades culturais etc., complementares à formação 

acadêmica do estudante. 

 10 horas cada 

Certificado de 

participação 

4.2 Participação em eventos acadêmicos com apresentação comprovada 

de trabalhos. 

 50 horas cada em eventos internacionais 

 25 horas cada em eventos nacionais 

 15 horas cada em eventos locais 

Certificado de 

participação com 

apresentação de 

trabalho 

5.  Produção acadêmica / técnica / artística  

5.1 Publicação de trabalhos em revistas acadêmicas com corpo 

editorial, produzidos durante o curso. 

 Autoria: 100 horas cada 

 Co-autoria: 50 horas cada 

Cópia da publicação 

5.2 Publicação de resenhas em revistas acadêmicas com corpo editorial, 

produzidas durante o curso. 

 50 horas cada 

Cópia da publicação 

5.3 Publicação de resumos em anais de congressos, artigos de jornal e 

outras publicações não-acadêmicas produzidas durante o curso. 

 10 horas cada 

Cópia da publicação 

5.4 Produção técnica e ou artística como relatórios de pesquisa,  

 10 horas cada 

Cópia da publicação 

ou produto 

6  Estágio curricular não obrigatório  

   6.1 Estágio não obrigatório avalizado pela Pró-Reitoria de Extensão / Pró-  

reitora de Graduação e Coordenação do Curso (mínimo de 150 horas no 

semestre). 

 50 horas cada 

Certificado da 

Pró-Reitoria de 

Extensão e / ou Pró-

Reitoria de 

Graduação 

7  Atividade de representação discente junto a órgãos da UFES  

7.1 Atividades de representação estudantil junto a Colegiado de curso, 

Departamento, Diretório Acadêmico e outros órgãos colegiados de 

Instituições de Ensino Superior. 

 20 horas cada, por semestre, até um máximo de 40 horas. 

Atestado do órgão 

correspondente 

8  Atividade docente além do estágio obrigatório da modalidade 

Licenciatura 

 

8.1 Atividade docente com conteúdos da área das Ciências Sociais, 

para além das exigidas pelas disciplinas “Estágio Supervisionado I 

e II”, da modalidade Licenciatura. 

 Horas constantes no comprovante até o máximo de 100 horas no total 

das  Atividades  Extra-Classe 

Comprovante da 

Instituição de 

Ensino 

correspondente 

8.2 Atividade docente com conteúdos de outra área. 

 Horas constantes no comprovante até o máximo de 50 horas no total das 

Atividades Extra-Classe. 

Comprovante da 

Instituição de 

Ensino 

correspondente 

OBSERVAÇÃO 1: OS CASOS OMISSOS SERÃO DIRIMIDOS PELO COLEGIADO DO 

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS. 

OBSERVAÇÃO 2: PROPOSTA APROVADA NA 3ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EM 24 DE AGOSTO DE 2009. 

 


