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1. SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E 

DE EXTENSÃO NO HISTÓRICO 

A funcionalidade permite que o/a discente solicite ao/à coordenador (a), via SIGAA, o 

registro, das atividades complementares e de extensão em seu histórico acadêmico. Para 

realizar a operação, acesse o SIGAA → Módulos → Portal do Discente → Ensino → 

Registro de Atividade Complementar/Extensão. 

 
O sistema exibirá a tela a seguir: 

 

 
Clique em . A tela a seguir será apresentada: 

 

 
 

 
Na tela acima, anexe o Comprovante da Atividade a ser registrada. Para isso, clique em 

Selecionar arquivo e escolha o arquivo desejado dentre os presentes em seu computador. 

Em seguida, selecione o Tipo da Atividade (lista de atividades a partir da página 03) 

e insira como Observação / Descrição da atividade o período de sua realização. 

 
Para prosseguir com a operação, clique em Próximo Passo. O sistema o direcionará para  

a tela a seguir:
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Na tela acima, caso queira visualizar o arquivo anexado ao registro da atividade, clique 

em  seu  título, localizado  ao  lado  do  ícone . O sistema automaticamente exibirá o 

arquivo em uma nova tela. 

 
Para cadastrar o registro da atividade autônoma, confira os dados apresentados na tela 

acima e clique em Cadastrar. O sistema prontamente exibirá a mensagem de sucesso a 

seguir: 

 

 
Após isso, o status da sua solicitação será Submetido para análise. Quando o/a 

coordenador/a avaliar a sua solicitação, caso a aceite, o status será Aceito: 

 

 
As horas aceitas estarão presentes em seu histórico no quadro de integralizações, como 

no exemplo abaixo: 
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Caso o arquivo tenha sido retornado pelo coordenador para adequação, o status da 

solicitação será Retornado para Adequação. Ao visualizá-lo, clique no ícone  para 

alterar o registro. 

 

 

Para prosseguir com a operação, anexe o arquivo do Novo Comprovante  da  

Atividade autônoma, clicando em Selecionar arquivo e selecionando o arquivo 

desejado dentre os presentes em seu computador. Em seguida, altere, se desejar, o Tipo 

da Atividade e sua Observação / Descrição. Se estiver certo da modificação, clique  

em Alterar para registrá-la. 

 
Em caso de dúvida, entre em contato com: drca@unilab.edu.br. 

 
Bom trabalho!  

 

 

  

mailto:drca@unilab.edu.br
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2. HORAS COMPLENTARES – ANÁLISE 

 
 

TIPOS DE ATIVIDADES 
 

A) Atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão: máximo de 70 (setenta) horas para o conjunto de atividades 

Nº Descrição 
Pontuação / 

atividade 

1. 
Iniciação á docência: Monitoria com bolsa ou voluntário, por 

no mínimo um semestre (máximo: 2 semestres) 

40h por semestre 

 
2. 

Iniciação à pesquisa: Participação em programas PIBIC, PET 

ou PIBIT como bolsista ou voluntário por no mínimo 

semestre um semestre (máximo: 2 semestres) 

40h por semestre 

 
3. 

Iniciação à pesquisa: Participação em Grupo de Pesquisa 

liderados por pesquisadores da UNILAB por no mínimo um 

semestre (máximo: 2 semestres) 

40h por semestre 

 
4. 

Projeto de Extensão: Participação em projeto de extensão da 

UNILAB, com bolsa ou como voluntário, por no mínimo 

semestre um semestre (máximo: 2 semestre) 

40h por semestre 

 
5. 

Curso de Extensão: participação como participante(em horas) 

- Máximo 20 horas 

Equivalente à CH da atividade 

 

6. 

 
Curso de Extensão: participação como ministrante (em horas) 

- Máximo 40 horas 

Equivalente ao dobro da CH da atividade 

 

 

 

 
B) Atividade de participação e/ou organização de eventos: Máximo de 70 (setenta) horas para o conjunto das 

atividades 

Nº Descrição 
Pontuação / 

atividade 

 
7. 

Participação em congressos Encontros e Colóquios de caráter 

local ou regional - Como participante (aluno) (máximo: 2 

eventos) 

10 h por semestre 

1. O aluno deverá pontuar em pelo menos 3 blocos, perfazendo um total de 200 horas de atividades 

2. A decisão da comissão será D (deferido); I (indeferido); DP (deferido parcialmente, com indicação da pontuação 

aceita). 

3. Somente serão consideradas as atividades devidamente comprovadas através certificado ou declaração. 
4. Os comprovantes deverão ser identificados de acordo com o número da atividade à qual se referem, 

utilizando-se as letras para complementares em caso de existências de mais de um comprovante por atividade 

(exemplo 1A, 1B, etc). 
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8. 

Participação em Congressos, Encontros e Colóquios de 

caráter local ou regional - como apresentador de trabalhos 

técnico-científicos (máximo: 4 eventos) 

20 h por evento 

 
9. 

Participação em Congressos. Encontros e Colóquios de 

caráter nacional ou internacional - com participante (aluno) 

(máximo 2 eventos) 

20 h por evento 

 
10. 

Participação em Congressos. Encontros e Colóquios de 

caráter nacional ou internacional - como apresentador de 

trabalhos técnicos (máximo: 4 eventos) 

50 h por evento 

 
11. 

Organização/realização de eventos técnicos-científicos, 

congressos, seminários, conferências, simpósios, palestras, 

fóruns e semanas acadêmicas (máximo: 4 eventos) 

50 h por evento 

 
12. 

Participação em mini-cursos ou cursos de capacitação 

ministrado por instituição reconhecida - como participante 

(aluno) (máximo: 70 horas) 

Equivalente à 

CH da atividade 

 

13. 

Participação em mini-cursos ou cursos de capacitação 

ministrado por instituição reconhecida - como ministrante 

(máximo: 45 horas declaradas) 

Equivalente ao dobro da CH da atividade 

 

C) Estágio não obrigatório: Máximo de 70 (setenta) horas para o conjunto das atividades na área do curso 

Nº Descrição 

 

14. 

Realização de estágio não obrigatório (as horas Equivalente à CH aproveitamento como atividades 

complementares não serão da atividade consideradas para fins de validaçáo de 

estágio no mesmo período) 

 

D) Trabalhos publicados: Máximo de 80 (oitenta) horas para o conjunto de atividades na Área de Ciências 

Sociais Aplicadas 

Nº Descrição 
Pontuação / atividade 

15. 
Publicação de resumos em anais de eventos nacionais 

(congressos ou similares) – (máximo: 5 resumos) 

10 h por evento 

16. 
Publicação de resumos em anais de eventos nacionais 

(congressos ou similares) – (máximo: 4 eventos) 

20 h por evento 

 
17. 

Publicação de trabalhos completos na forma de artigos para 

periódicos de caráter acadêmico-científico ou em anais de 

congressos e similares – (máximo: 2 trabalhos) 

40 h por trabalho 

18. Publicação de livros – (máximo: 1 obra) 80 h por obra 

 
 

 

 
E) Atividade de Vivências de Gestão: Máximo de 70 (setenta) horas para o conjunto das atividades 

Nº Descrição 
Pontuação / 

atividade 

 

19. 

Participação como representante estudantil em Colegiados da 

UNILAB: Colegiado de Curso, Conselho Departamental e 

Conselhos superiores pelo período mínimo um semestre 

(máximo: 2 semestres) 

 
20h por semestre 
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20. 

Participação em entidade estudantil: Atuação como dirigente 

do Centro Académico, Diretória Central de Estudantes e 

entidades nacionais de representação estudantil, pelo período 

mínimo de um semestre - (máximo: 2 semestres) 

 
20h por evento 

21. Participação em Comissões 
(Máximo: 4 comissões) 

de trabalho da UNILAB 10h por comissão 

 
22. 

Programas de Bolsa Administrativo: Participação em 

programa PBIDIN e PROBTI por no mínimo semestre - 

(máximo: 2 semestres) 

50h por semestre 

 
23. 

Participação em instituições sociais e da sociedade civil — 
Movimentos sociais institucionalizados conselhos federais, 
estaduais, municipais e de bairro, conselho tutelar e afins, 

pelo periodo mínimo de um semestre (máximo: 2 semestres) 

20h por semestre 

 
F) Atividades de Vivências e Arte, Cultura e Desporto: Máximo de 70 (setenta) horas para o conjunto das atividades na área 

do curso 

Nº Descrição 
Pontuação / 

atividade 

 
 

24. 

Participação em eventos artísticos e culturais: Visitação à 

exposições museológicas participação em festivais culturais 

e em grupo artísticos participação em cursos de atividade arte 

de curta duração (dança, musica, teatro, etc). 

 

Equivalente à CH da atividade 

 
25. 

Participação em eventos esportivos da UNILAB e outros de 

10 h por natureza pública como atleta ou técnico - (máximo: 

4 participações) 

 
10h por evento 

 
 

G) Atividades de Vivências de Formação Complementar: Máximo de 80 (oitenta) horas para o conjunto de atividades na 

Área de Ciências Sociais Aplicadas 

Nº Descrição 
Pontuação / 

atividade 

 
26. 

Participação em curso de formação acadêmico extracurricular 

- como participante (aluno) 

Equivalente à CH da atividade 

 
27. 

Participação em curso de formação acadêmico extracurricular 
- como ministrante 

Equivalente à CH da atividade 

 


