
Tabela 2.1 – Critérios de Validação das Atividades Complementares 
Nº Atividade Critérios para Validação Máx. de h/a 

Validáveis 
1 Participação em exposição, palestras, 

congressos, seminários, visitas técnicas 
(complementares às disciplinas) e missões 
empresariais. 

Apresentação de documento 
comprobatório da atividade e da 
carga horária. 

60 

2 Apresentação em congressos e seminários. Apresentação de documento 
comprobatório da atividade e da 
carga horária. 

45 

3 Estágios (não obrigatório), participação em 
programas de trainee. 

Apresentação de documento 
comprobatório da atividade e da 
carga horária. 

45 

4 Estudo de caso (fora disciplinas), prática 
profissional. 

Apresentação de cópia do trabalho 
realizado. 

15 

6 Ações de caráter científico, técnico, cultural 
e comunitário.  

Declaração da instituição ou órgão 
responsável pela atividade prestada. 

15 

7 Produções técnicas ou científicas, coletivas 
e/ou individuais. 

Apresentação de cópia do trabalho 
realizado. 

45 

8 Elaboração, coordenação e 
responsabilidade por eventos técnicos ou 
científicos. 

Apresentação de documento 
comprobatório da atividade e da 
carga horária. 

30 

9 Participação em feiras e eventos (nacionais, 
internacionais). 

Apresentação de documento 
comprobatório da atividade e da 
carga horária. 

30 

10 Participação e/ou desenvolvimento de 
projetos de ensino, pesquisa e extensão. 
Monitorias 

Apresentação de documento 
comprobatório da atividade e da 
carga horária. 

90 

11 Responsabilidade técnica, comprovação de 
experiência de coordenação e/ou 
administração de equipes em projetos da 
área de energias renováveis e ambiente. 

Apresentação de cópia do relatório 
realizado. 

45 

12 Publicação de artigo completo. Apresentação de documento 
comprobatório e do artigo. 

45 

13 Disciplinas presenciais ou à distância. Certificados de disciplinas 
(presenciais, à distância) em nível 
compatível. 

90 

14 Publicação de resumos de artigos. Apresentação de documento 
comprobatório e do resumo. 

15 

15 Cursos in company, cursos técnicos, 
qualificações curtas e certificações 
profissionais. 

Apresentação de documento 
comprobatório da atividade e da carga 
horária 

90 

16 Novos produtos (criação, projeto, execução), 
registro de patentes, geração comprovada de 
serviços voltados à área.  

Documento próprio, registro, 
certificado comprobatório. 

90 

 

 

 

 

 

 

 


