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Tabela de Conversão 
 

MODALIDADE ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO  

 

CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA E 

MÁXIMA 

OBRIGATÓRIA (%) 

GRUPO I 

 

 

ENSINO 

Atividades de Monitoria em disciplinas 

pertencentes ao currículo dos Cursos desta 

IES 

No máximo de 50% das horas 

dedicadas por disciplina no semestre 

letivo, limitado a 80 horas durante 

todo o Curso de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da IES ou 

Declaração do Professor 

Orientador. 

De 20 a 50% 

 

Disciplinas pertencentes a outros Cursos, de 

Graduação ou Graduação Tecnológica, desta 

IES, freqüentadas e aprovadas. 

 

100% da carga horária da disciplina 

até o máximo de 80 horas cursadas 

ao longo de todo o Curso de 

Graduação.  

Histórico e ementa/programa ou 

Declaração da IES. 

Disciplinas pertencentes a outros Cursos de 

Graduação ou Seqüenciais, de outras IES, 

freqüentadas e aprovadas. 

 

50% da carga horária da disciplina 

até o máximo de 80 horas cursadas 

ao longo de todo o Curso de 

Graduação. 

Histórico e ementa/programa ou 

Declaração da IES. 

Participação, com freqüência e aprovação, 

em Cursos de Idiomas, Comunicação e 

Expressão e de Informática, cujas cargas 

horárias não tenham sido objeto de 

validação ou aproveitamento de disciplina. 

30 horas por semestre letivo, 

limitado a 90 horas em todo o Curso 

de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração de Conclusão. 

Estudos desenvolvidos em organizações 

empresariais ou em organismos públicos, 

correlatos aos conteúdos de disciplinas e 

atividades profissionais do curso, com 

orientação docente, apresentados na Instituição 

(extra- sala de aula). 

05 horas por trabalho, limitado a, no 

máximo, 20 horas em todo o curso de 

graduação. 

Projeto Desenvolvido e Atestado 

da Empresa 

Trabalhos desenvolvidos com orientação 

docente, apresentados na Instituição (extra- 

sala de aula), em organizações não 

governamentais, de assistência social ou 

recuperação, cooperativas e similares, de 

trabalho comunitário ou junto à comunidade e 

10 horas por trabalho ou semestre de 

trabalho, limitado a, no máximo, 30 

horas em todo o curso de graduação. 

Comprovante de participação 
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de relevância social. 

 

 

MODALIDADE ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO  

 

CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA E MÁXIMA 

OBRIGATÓRIA (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO II 

 

 

PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos Científicos desenvolvidos sob a 

orientação docente, apresentados nesta ou 

em outra  IES em eventos científicos da área 

de formação do aluno (graduação em curso), 

com a devida publicação.  

No máximo de 15 horas por trabalho, 

limitado a 75 horas em todo o Curso 

de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da Instituição 

promotora do evento, do 

professor orientador ou Cópia 

de Publicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 20 a 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos Científicos desenvolvidos sob a 

orientação docente, apresentados nesta ou 

em outra  IES em eventos científicos em 

áreas afins, com a devida publicação.  

No máximo de 10 horas por trabalho, 

limitado a 50 horas em todo o Curso 

de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da Instituição 

promotora do evento, do 

professor orientador ou Cópia 

de Publicação.  

Publicação de Trabalhos Científicos em 

Revistas Especializadas ou em Periódicos na 

área de formação do aluno (graduação em 

curso) ou afim, de circulação nacional ou 

internacional, registrando o nome da IES. 

No máximo de 20 horas por trabalho, 

limitado a 60 horas em todo o Curso 

de Graduação.  

Cópia da Publicação 

 

Publicação de Livros ou Capítulos de 

Livros, Organizador, Tradutor ou 

Coordenador de Livros, registrado o nome 

da IES. 

No máximo de 20 horas por trabalho, 

limitado a 60 horas em todo o Curso 

de Graduação.  

Cópia da Publicação  
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GRUPO II 

 

 

PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Participação em Bancas Examinadora de 

Concursos Públicos, de defesa de TCC’s, 

Dissertações e Teses na área de formação do 

aluno (graduação em curso) ou afim, 

promovida por esta IES ou por  outras. 

 

No máximo de 04 horas por evento, 

limitado a 20 horas ao longo do 

Curso de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da Instituição 

promotora/responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 20 a 50% 

 
 

 

Participação (assistir) em Defesas de TCC’s, 

Dissertações e Teses na área de formação do 

aluno (graduação em curso) e áreas afins. 

  

 

No máximo de 02 horas por evento 

letivo, limitado a 50 horas ao longo 

de todo o Curso de Graduação. 

 

Certificado, Atestado ou 

Declaração expedida pela 

Instituição de origem do Curso. 

Participação em eventos de iniciação 

científica nesta IES ou em outra, com 

apresentação de trabalho. 

 

No máximo de 10 horas por semestre 

letivo, limitado a 80 horas ao longo 

de todo o Curso de Graduação. 

 

Certificado, Atestado ou 

Declaração expedida pela 

Instituição ou publicação do 

resumo nos anais. 

Participação em eventos de iniciação 

científica nesta IES ou em outra, sem 

apresentação de trabalho. 

 

No máximo de 05 horas por semestre 

letivo, limitado a 40 horas ao longo 

de todo o Curso de Graduação. 

 

Certificado, Atestado ou 

Declaração expedida pela 

Instituição. 

Participação em pesquisa, com ou sem bolsa 

de iniciação a pesquisa, com pesquisador ou 

Grupos de Pesquisa, devidamente 

Reconhecidos pela IES. 

No máximo de 20 horas por 

Semestre Letivo, limitado a 80 horas 

ao longo do Curso de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da Instituição 

Reconhecedora ou Declaração 

do Professor Orientador.. 

 

Publicação de Resumos de Pesquisa 

Científica em Anais, Cadernos de Resumos 

ou em outros meios de publicação. 

 

No máximo de 15 horas por 

Trabalho Publicado, limitado a 45 

horas ao longo do Curso de 

Graduação. 

Cópia da Publicação, 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da Instituição 

Promotora. 

 



  

                   FACULDADE PARAÍSO - CE 
Cred en ciad a  Por t a r ia  Min is t er ia l   n º  1 2 88  19 . 04 . 20 05  DO U nº  7 5  20 .0 4 .0 5  

 

Rua Conceição, 1228 – São Miguel – 63010-220 – Fonefax (88)3512 3299 – Juazeiro do Norte – CE 
www.fapce.com.br 

MODALIDADE ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 

 

CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA E 

MÁXIMA 

OBRIGATÓRIA (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO III 

 

 

EXTENSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação em eventos de cunho Social e/ou 

Cultural promovidos por esta IES ou por 

outras. 

 

 

No máximo de 20 horas/atividade 

por semestre letivo, limitado a 80 

horas/atividade em todo o Curso de 

Graduação. 

 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da IES 

promotora/conveniada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 30 a 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participação em Congressos, Seminários, 

Cursos de Extensão, Palestras, Conferências 

e Encontros promovido nesta/por esta IES, 

por outra ou por alguma Instituição Nacional 

ou Internacional. 

 

Número de horas do evento, sendo 

no máximo de 08 horas/dia, limitado 

a 100 horas/atividade ao longo de 

todo o Curso de Graduação. 

 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da Instituição 

promotora. 

Participação em viagens científicas 

02 horas por evento, limitado a, no 

máximo 20 horas ao longo de todo o 

Curso de Graduação. 

 

Certificado ou declaração do 

professor responsável 

Participação ou trabalho na organização em 

campanhas da Instituição – (semana da 

profissão, trote solidário, doação de sangue ou 

outros eventos). 

No máximo de 05 horas por evento 

ao longo do semestre letivo, limitado 

a 30 horas em todo o Curso de 

Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da IES 

promotora/conveniada. 

 

Organização, Coordenação, Realização de 

Cursos e/ou Eventos internos ou externos à 

IES, de interesse desta ou da sociedade em 

geral. 

 

No máximo de 15 horas por evento 

ao longo do semestre letivo, limitado 

a 60 horas em todo o Curso de 

Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da IES 

promotora/conveniada. 
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GRUPO III 

 

 

EXTENSÃO 

 

Participação ou trabalho nos Programas 

Comunidade Solidária, Escola Solidária, 

Projeto Rondon, Projeto Amigos da Escola, 

campanhas comunitárias, trabalhos 

voluntários orientados e assistidos pela FAP. 

 

No máximo de 20 horas por 

semestre, limitado a 60 horas ao 

longo do Curso de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da IES 

promotora/conveniada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 30 a 60% 

 

Representação estudantil em colegiados de 

cursos, Centros Acadêmicos e outros de 

reconhecida relevância. 

No máximo de 05 horas por 

semestre, limitado a 20 horas ao 

longo do Curso de Graduação. 

Atas de reuniões 

comprobatórias da participação 

do aluno. 

Participação ou trabalho em núcleos da IES 

direcionados para alunos e para a prática da 

profissão (empresa jr., incubadora, agência ou 

escritório experimental/modelo, jornal do 

curso e/ou da IES. 

No máximo de 20 horas por 

semestre, limitado a 60 horas ao 

longo do Curso de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da IES ou do 

Professor Orientador 

responsável. 

Grupos de estudo sob a orientação  e 

supervisão de professor do curso. 

No máximo de 10 horas por 

semestre, limitado a 60 horas ao 

longo do Curso de Graduação. 

Declaração do Professor 

Orientador. 

 

Participação em Programas de Intercâmbio 

Institucional, Nacional e/ou Internacional. 

 

 

20 horas por evento ao longo do 

semestre letivo, limitado a 40 horas 

ao longo do Curso de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da IES 

promotora/conveniada. 

 

Estágios Extracurriculares em Órgãos 

Públicos ou Privados, ou desenvolvidos com 

base em convênios firmados pela IES. 

 

No máximo de 50 horas por semestre 

letivo, limitando a 100 horas ao 

longo do Curso de Graduação. 

Certificado, Atestado ou 

Declaração da Instituição 

Hospitaleira.  

 

 

 


