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Serão considerados estudos independentes:  

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

Cursos de Difusão Cultural, acima de 8 horas 5 horas por curso Certificado emitido pela instituição de ensino discriminando a 

carga horária  

Projetos de Cultura e Extensão Universitária 15 horas por participação na 

coordenação/ 5 horas por participação 

nas atividades 

Declaração da Comissão de Cultura e extensão ou órgão similar / 

Declaração do professor-coordenador do projeto 

Eventos científicos (somente com apresentação de trabalho) 2 horas por trabalho apresentado Certificado ou cópia de anais do congresso 

Iniciação Científica, Aprender com Cultura, Ensinar com Pesquisa, 

Programa Unificado de Bolsa, PEEG  

30 horas por ano de participação Declaração/certificado: das Comissões de Pesquisa, de Graduação 

ou de Cultura e Extensão  

Monitoria de disciplinas 5 horas por disciplina Declaração do Serviço de Graduação 

Diretoria em entidade estudantil 30 horas por mandato Declaração da Assistência Acadêmica da Faculdade ou Cópia da 

ata registrada em cartório 

Representação em comissões e órgãos colegiados 2 horas por reunião Declaração da assistência acadêmica da presença na reunião  

Liga Acadêmica, Extensão Médica Acadêmica, Programa de Ensino pelo 

Trabalho, Apoio Técnico em Pesquisa, Projeto Dia SEM Carne, Tutoria 

Acadêmica e Tutoria Científica 

30 horas por ano de participação Declaração do professor-coordenador do projeto ou Pró-reitoria 

de Graduação 

Estágio Curricular não obrigatório 30 horas por ano de participação Declaração da Instituição responsável pelo estágio ou do Setor de 

Estágio da FSP / relatório de estágio assinado pelo supervisor 

responsável 

Oficinas / Workshops e Treinamentos, acima de 4 horas 1 hora por evento Declaração de participação da Comissão Organizadora 

Outras atividades similares Serão analisadas pela CoC Nutrição  

*Não serão considerados estudos independentes: curso de idiomas ou curso de escrita científica, participação em congresso sem apresentação de trabalhos, participação em 

palestras. 

 
 


