Serviço Público Federal
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Psicologia
Colegiado do Curso de Serviço Social
REQUERIMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA
Eu, __________________________________________________________________________, aluno(a) do
curso de Serviço Social da Universidade Federal da Bahia, matrícula UFBA _________________ e
CPF________________, solicito ao Colegiado do Curso de Serviço Social da UFBA o aproveitamento das
atividades a seguir relacionadas, como Atividades Complementares, de acordo com os documentos
comprobatórios anexos a este requerimento em ______ folhas, por mim numeradas em sequência.
Responsabilizo-me pela veracidade das informações prestadas e autenticidade dos documentos
apresentados, estando ciente que se constatado, a qualquer tempo, inconsistências nestes documentos,
bem como, utilização do mesmo documento para dispensa de carga horária optativa, implicarão na
exclusão desta atividade do meu histórico Escolar, além de outras penalidades cabíveis nos termos
regulamentares.

Tel. (____) ________ -________
Salvador – BA, ____/____/_______
____________________________________________________________
Assinatura do Requerente

NR

ATIVIDADE

CH Tot

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
LEGENDA: CH Tot – Carga Horária Total do documento;
Deve ser impresso em frente e verso

MOD – Modalidade

MOD

ANEXO I (BAREMA)
MODALIDADE

CRITÉRIOS E OBSERVAÇÕES
IMPORTANTES

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

CARGA HORÁRIA
MÁXIMA A SER
INTEGRALIZADA

08 – Monitoria

Monitorias de Ensino

Certificado da IES

68 horas

14–Eventos Acadêmicos.

Ex.:(seminários, simpósio,
congressos, conferências e
palestras);

Certificado ou Declaração constando
o nome do evento e das instituições
promotoras, e o período de
realização.

30 horas

15 – Atividade Curricular em
Comunidade – ACC

Atividades Curriculares em
Comunidade ou outras ações
comunitárias institucionais

Histórico emitido pela Secretaria
Geral de Cursos ou pela Secretaria
da Unidade de Ensino ou declaração
ou certificado emitido pela IES, além
da relação de atividades
desenvolvidas pelo discente.

68 horas

18 - Eventos e Artigos
Científicos.
(Trabalhos acadêmicocientíficos apresentados em
eventos científicos ou
publicados);

1. Artigo em periódico ou capítulo
de livro (40 horas – individual e 20
horas em coautoria);
2. Pôster em eventos científicos
(15h – individual e 10h em
coautoria);
3. Trabalho apresentado em
eventos e publicado em ANAIS
(40h: individual e 20h: em
coautoria);
4. Trabalhos publicados on-line
com o número de ISSN: 40h:
individual e 20h: em coautoria;
5. Comunicação Oral (palestras
etc.): 40h: individual e 20h:
coautoria.

Cópia da publicação e/ou declaração
ou certificado de participação.

50 horas

Estágios Curriculares não
Obrigatórios

Atestado ou Declaração constando a
carga horária cumprida e as datas de
início e fim do estágio, os nomes dos
supervisores acadêmico e de campo,
além do(s) relatório(s) semestral
(ais).

50 horas

44- Projetos de Pesquisa e
Extensão;

Projetos e programas de extensão

Certificado ou Declaração da UFBA
ou outra IES e uma relação das
atividades desenvolvidas pelo
discente.

50 horas

45 Eventos Científicos.

Ex.:(seminários, simpósio,
congressos, conferências e
palestras);

Certificado ou Declaração constando
o nome do evento e das instituições
promotoras, e o período de
realização.

30 horas

Atestado ou declaração constando o
título da pesquisa, o nome do
professor ou profissional responsável,
o período (data de início e término) e a
relação das principais atividades
desenvolvidas pelo discente.

50 horas

Cursos de extensão

Atestado no qual conste o período, a
carga horária efetivamente cumprida
e o aproveitamento.

30 horas

68 Organização de Eventos

Organização de eventos
acadêmico-científicos

Certificado ou Declaração constando
o nome do evento e das instituições
promotoras, e o período de
realização, além da função exercida
pelo discente para a realização do
evento.

69 Disciplinas não Previstas no
Currículo do Curso

Disciplinas optativas oferecidas
pela UFBA que ultrapassem a
carga horária exigida pelo Projeto
Pedagógico do Curso de Serviço
Social da UFBA

Histórico e Programa da disciplina
emitidos pela Secretaria Geral de
Cursos ou pela Secretaria da
respectiva Unidade de Ensino.

21 - Estágios não Obrigatórios;

55 Pesquisa

56 Extensão

Deve ser impresso em frente e verso

30 horas

68 horas

