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ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O que são atividades complementares?
São consideradas como atividades complementares aquelas que possuem cunho acadêmico e que
propiciam ao pós-graduando o desenvolvimento de competências relacionadas ao aprimoramento
da formação, assim como a aproximação com a sociedade, realizadas durante o período do curso
de mestrado ou doutorado.
As atividades complementares compõem a carga horária total do curso de mestrado e doutorado.
Qual a carga horária de atividades complementares exigidas?
Deverão ser cumpridas um mínimo de 60 horas.
Como são planejadas as atividades complementares?
O planejamento é determinado a partir dos interesses do estudante, da linha de pesquisa e devem
ser realizadas ao longo do curso.
Quando devo solicitar a convalidação da carga horária?
A solicitação da carga horária deve ser solicitada até o 3.º semestre para o mestrado e até o 6.º
semestre para o doutorado.
O orientador participa do processo?
Sim. O orientador deverá emitir parecer favorável sobre a documentação comprobatória
apresentada pelo estudante, por meio de formulário de convalidação das atividades
complementares disponível na página do programa.
Como o estudante deve solicitar a convalidação das atividades complementares?
O estudante deverá solicitar a convalidação das atividades complementares por meio do
USFConect, no menu Protocolo-Online/ Solicitações Acadêmicas/ Convalidação de Atividades
Complementares e anexar os certificados, declarações e o formulário de convalidação das
atividades complementares assinado pelo estudante e pelo orientador.
Como será validada a carga horária?
A carga horária será validada mediante pedido comprovado do estudante, com a anuência do
orientador (a) à coordenação do programa.

‘

Veja o fluxo de solicitação de atividades complementares e os responsáveis pelo processo:

Quais são as atividades complementares que o estudante pode realizar?
As atividades complementares estão classificadas em categorias, devendo a carga horária ser
distribuída em pelo menos três das categorias especificadas abaixo:

‘

Categoria
Atividades de extensão

Eventos e cursos

Horas

Atividades

Exigências

Até 20 h

Participação em atividades,
cursos ou projetos de extensão

Apresentar
certificado
de
participação com especificação
da frequência e carga horária

Até 20 h

Acompanhamento
e
orientação de estudantes
de
graduação,
pósgraduação lato sensu ou
Iniciação Científica

Até 20 h

Representação estudantil

10 h por
semestre

Participação em bancas
de TCC

5h

Aprovação em disciplinas
extracurriculares

30 h

Realização de palestra,
minicurso e oficina

20 h no
máximo

Estágios docentes
excedente

Participação em grupo de
pesquisa

Revista Científica

Participação em congressos,
seminários, semanas temática,
semana universitária, mesasredondas,
palestras,
conferências, oficinas, cursos de
atualização, cursos de software
gráfico e eventos culturais
Acompanhamento
formal
e
orientado por um docente do
Programa ou docente da
graduação por pelo menos um
semestre
letivo
(não
correspondendo ao estágio de
docência)
Participação como representante
discente do PPGSS
Participação em banca de
Trabalhos de Conclusão de
Curso de graduação
Cada disciplina extracurricular de
4 créditos, de qualquer programa
de pós-graduação
Cada palestra, minicurso e
oficina nos cursos de graduação
ou pós-graduação lato sensu
corresponde a 5 horas

20 h

Participação em estágio docente
além do obrigatório em grade
curricular

20 h

Participação
em
reuniões,
atividades, discussão, textos
relacionados ao grupo de
pesquisa em que está inserido

20 h

Participação em atividades de
editoração em revista científica
na área de concentração do
programa

Leitor Crítico

5h

Outras atividades

10 h

Participação dos estudantes de
doutorado
em
banca
de
mestrado ou doutorado como
leitor crítico
Participação
em
outras
atividades, serão avaliadas pelo
Colegiado do Programa

Apresentar
certificado
de
participação com especificação
da frequência e carga horária
em cada um dos eventos/cursos
Apresentar
declaração
do
coordenador da graduação,
pós-graduação, Lato-Sensu e
pelo coordenador de projeto de
Iniciação Científica com o
período de atuação e carga
horária
Apresentar
certificado
ou
declaração do coordenador
PPGSS com o período de
atuação no cargo.
Apresentar
declaração
do
coordenador do curso com
especificação da carga horária
Apresentar o histórico com a
aprovação na disciplina.
Apresentar
declaração
de
ministrante com especificação
da frequência e carga horária
Apresentar
declaração
do
coordenador da graduação com
especificação da frequência e
carga horária
Apresentar
declaração
ou
certificado
do
docente
responsável pelo grupo de
pesquisas com especificação da
frequência e carga horária
Apresentar
declaração
ou
certificado da coordenação da
Revista
Científica
com
especificação da frequência e
carga horária
Apresentar
declaração
ou
certificado do coordenador do
PPGSS com as especificações
da banca e carga horária
Apresentar
declaração
ou
certificado
com
as
especificações e carga horária

O que acontece se o estudante não cumprir a carga horária das atividades complementares?
O estudante não poderá realizar a apresentação da dissertação no caso do mestrado ou a defesa
de tese no caso do doutorado.

