REQUERIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Nome do Aluno:
Matrícula DRE nº:

Celular:

E-mail:
Marque com
um X as
opções
desejadas

Atividades

Método de cômputo das horas

1. ATIVIDADES DE
EXTENSÃO

Limitado a 50% da carga horária
efetiva do projeto

2. ATIVIDADES DE
PESQUISA E INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

15 horas por mês completo de
participação em projeto; até 10 por
artigo; até 10h por participação em
evento
Cada hora presencial vale 1h de
atividade complementar

3. CURSOS DE CURTA
DURAÇÃO

Comprovação
(ORIGINAL E CÓPIA)

Total de
horas

Certificado de participação com
frequência e carga horária ou
comprovação no Boletim de Orientação
Acadêmica (SIGA)
Declaração do coordenador do projeto
com título da pesquisa e carga horária da
participação do
aluno
Certificado de participação

4. CURSOS DE VERÃO
(oferecidos somente pelo IE)
5. CURSO DE IDIOMAS

Máximo de 30 horas durante todo o
curso
Cada hora presencial vale 1h de
atividade complementar.

Frequência de 75% nas aulas.

6. DISCIPLINAS
EXTRACURRICULARES
(preencha o campo abaixo)

1 disciplina eletiva (condicionada ou
livre) cursada durante o período de
graduação em Economia no IE

Boletim de Orientação Acadêmica
(SIGA) comprovando essa eletiva a mais.

Cada 10h de estágio equivale à 1h de
atividades complementares.
MÁXIMO ADMITIDO DE 30
HORAS.
Cada turno da eleição trabalhado
equivale ao total de 40 horas de
atividades complementares
45 horas por curso de um semestre

Cópia do Termo de Compromisso de
Estágio (TCE)

Certificado de participação com
frequência e carga horária

Nome da Disciplina:
Código da Disciplina:
7. ESTÁGIO

8. MESÁRIO VOLUNTÁRIO
EM ELEIÇÕES (Municipais,
Estaduais e Federais)
9. MONITORIA

Declaração do TRE

Histórico escolar (SIGA) onde conste a
monitoria ou certificado de monitoria
expedida pela Secretaria Acadêmica/IE
Certificados de participação

10. SEMINARIOS,
CONFERÊNCIAS,
CONGRESSOS E OUTROS
EVENTOS DA ÁREA DE
ECONOMIA
11. PARTICIPAÇÃO
EMPRESA JUNIOR

Cada hora presencial vale 1h de
atividade complementar.

10 horas por mês completo de
participação em projeto

Declaração do gerente do projeto

12. PARTICIPAÇÃO EM
LIGAS UNIVERSITÁRIAS
LiMFie e Impactus

10 horas por mês completo de
participação em projeto

Declaração do gerente do projeto

13. VOLUNTARIADO

Limitado a 50% da carga horária
efetiva do trabalho

Declaração de participação com
frequência e carga horária da instituição
onde atuou (com o CNPJ da instituição)

TOTAL DE HORAS

Rio de Janeiro,
Assinatura do Requerente
Data:

/

/

Assinatura do(a) Coordenador(a) de Graduação:

/

/

.

