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ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS
Controle Individual de Carga Horária - PEDAGOGIA
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO

Nome:
GRUPO 1: Atividades

RA:
de Pesquisa
ATIVIDADE



Participação individual em projetos de pesquisa.



Participação em grupo de projetos de pesquisa.

QNTDE. DE HORAS
POR EVENTO
Aproveitamento
máximo de 50 horas.

TOTAL DE
HORAS

RUBRICA DA
SECRETARIA

QNTDE. DE HORAS
POR EVENTO

TOTAL DE
HORAS

RUBRICA DA
SECRETARIA

Total parcial

GRUPO 2: Atividades

de Extensão
ATIVIDADE



Participação individual em projetos de extensão.



Participação em grupo de projetos de extensão.

Aproveitamento
máximo de 50
horas.

Total parcial

GRUPO 3: Atividades

de Aperfeiçoamento Acadêmico e Enriquecimento Cultural
ATIVIDADE



Participação como apresentador de trabalho científico
(comunicação oral ou exposição de painel) em Congressos,
Seminários, Simpósios e demais eventos relacionados ao curso
de Pedagogia e áreas afins.



Participação como ouvinte em Congressos, Seminários,
Simpósios e demais eventos, relacionados ao curso de
Pedagogia e áreas afins.
Participação como ouvinte em sessões de defesas de tese de
doutorado, dissertação de mestrado, trabalhos de conclusão
de curso da graduação ou pós-graduação lato sensu com
temáticas relacionadas ao curso de Pedagogia e áreas afins,
desde que comprovadas com apresentação de relatório.
Participação em eventos culturais complementares tais como:
feiras, ciclos de estudos, festival de teatro e cinema seguidos
de debate e devidamente certificados.
Participação em sessões de lançamento de livros e/ou sessões
de autógrafos de autores e obras.
Participação em oficinas, palestras e minicursos da área do
saber.
Participação em cursos de extensão e/ou capacitação
realizados no âmbito da FADBA.
Participação em cursos ou minicursos de extensão tais como
de informática básica, línguas estrangeiras, redação comercial,
redação oficial, oratória, técnicas de expressão oral e escrita,
relações interpessoais e outros relacionados ao curso de
Pedagogia e áreas afins.
Participação em comissão coordenadora ou organizadora de
eventos realizados pelo curso de Pedagogia e ou de outros












QNTDE. DE HORAS
POR EVENTO

Aproveitamento
máximo de 100
horas, distribuídas
entre diferentes
atividades do
grupo.

TOTAL DE
HORAS

RUBRICA DA
SECRETARIA
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cursos da FADBA.
Participação em eventos educativos organizados por entidades
públicas, assistenciais e culturais.
Participação em cursos que visem aprendizado de novas
tecnologias de comunicação e ensino com caráter científico.
Participação em cursos a distância com temáticas relacionadas
ao curso de Pedagogia e áreas afins.
Atividades de representação discente tais como representante
de sala, DA e outras atividades mediante comprovação de
representatividade.
Atividades de monitoria, como bolsista ou voluntário, em
disciplinas do curso de Pedagogia, em salas de aula, no LEEI,
etc.
Participação em grupos de estudo, orientados por professores
no âmbito do curso de Pedagogia e áreas afins.
Participação em oficinas de capacitação docente e
aperfeiçoamento em serviço no âmbito do curso de Pedagogia.
Total parcial

GRUPO 4: Atividades

de Divulgação Científica e Publicações
ATIVIDADE












QNTDE. DE HORAS
POR EVENTO

Publicação de artigo individual ou coletivo em revista com
indexação internacional.
Publicação de artigo individual ou coletivo em revista com
indexação nacional.
Publicação de resumo individual ou coletivo em eventos
internacionais.
Publicação de resumo individual ou coletivo em eventos
nacionais.
Publicação de trabalho individual ou coletivo em capítulo de
livros.
Publicação de trabalho individual ou coletivo em mídia
eletrônico, digital e/ou internet.
Organização de obra (literária ou não) publicada.
Participação em concursos literários, mostras culturais ou
apresentações culturais diversas.
Tradução de obra de relevância para a área da educação
mediante comprovação.
Autoria ou co-autoria de trabalhos de pesquisa apresentados
em eventos científicos.
Total parcial

GRUPO 5: Atividade de Vivência



RUBRICA DA
SECRETARIA

TOTAL DE
HORAS

RUBRICA DA
SECRETARIA

Aproveitamento
máximo de 50 horas

Profissional Complementar

ATIVIDADE


TOTAL DE
HORAS

QNTDE. DE HORAS
POR EVENTO

Estágios não curriculares realizados com acompanhamento de
profissional da Pedagogia no âmbito da FADBA ou em
instituições conveniadas.
Elaboração/execução de projetos de prestação de serviços.
Total parcial

Aproveitamento
máximo de 50 horas.

Declaração

Declaramos que todas as informações acima são verdadeiras e foram devidamente
comprovadas (cópia de documentos em anexo).
Os documentos comprobatórios conferem com o original.

_______________________________

Assinatura do (a) estudante

Assinatura da secretaria

