DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA A SER APRESENTADA PELO DISCENTE PARA A
PLANILHA DE PONTUAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE

COMPROVANTES

Publicação de
resumo em
evento

Apresentar:
- o certificado do evento;
- cópia da capa dos anais do evento;
- página que contenha ISSN ou ISBN dos anais do evento
(preferencialmente a ficha catalográfica);
- uma ou duas páginas do trabalho contido nos anais do evento,
contemplando o título, os autores e o resumo/abstract do trabalho

Publicação de
artigo em evento

Apresentar:
- o certificado do evento;
- cópia da capa dos anais do evento;
- página que contenha ISSN ou ISBN dos anais do evento
(preferencialmente a ficha catalográfica); e
- uma ou duas páginas do trabalho contido nos anais do evento,
contemplando o título, os autores e o resumo/abstract do
trabalho.

Publicação de
Apresentar cópia do artigo.
artigo em Revista
com Qualis Capes
Autoria em
Capítulo de Livro

Apresentar:
- a capa e contracapa do livro (mesmo que seja e-book);
- sumário;
- ficha bibliográfica;
- duas páginas iniciais do capítulo, contemplando título do
capítulo e os autores ou duas páginas do capítulo inicial e do
capítulo final (no caso de obra completa).

Divulgação do
trabalho de
mestrado em
mídias locais:
jornal, rádio, TV

Apresentar cópia do trabalho (1 folha contendo o título e os
autores: discente e orientador, no caso de jornal); Para rádio e
TV deve ser incluído uma peça de divulgação (caso houver) e o
link de acesso à apresentação gravada.

Apresentação de
palestras em
eventos locais,
regionais,
nacionais ou
internacionais

Apresentar:
- declaração ou certificado de apresentação de trabalho em
evento (obrigatório);
- cópia do trabalho submetido ao evento (quando houver);
- peça de divulgação do evento (cartaz, flyer etc.) que contemple
a chamada para o trabalho (quando houver);
- Para os eventos locais recomenda-se a inclusão das listas de
presença destas atividades.

Execução de
oficinas em
eventos locais,
regionais,
nacionais ou
internacionais

Apresentar:
- declaração ou certificado de apresentação de trabalho em
evento (obrigatório);
- cópia do trabalho submetido ao evento (quando houver);
- peça de divulgação do evento (cartaz, flyer etc.) que contemple
a chamada para o trabalho (quando houver); Para os eventos
locais recomenda-se a inclusão das listas de presença destas
atividades

Participação
como Bancas de
Trabalho de Final
de Curso de
Graduação

Apresentar declaração de participação fornecido pelo presidente
da banca.

Organização de
Evento
Acadêmico
Científico ou de
Extensão
vinculado a
Instituição de
Ensino Superior
relacionado a
área de ensino

Certificado com o nome do Evento, a Instituição e a descrição de
participação como Organizador.

Assistir cinco
qualificações e/ou
defesas de
pós-graduação da
área de ensino

Apresentar 05 documentos: Atestado de participação em Bancas
preenchidos de acordo com formulário disponível em:
http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/mpec/normas-e-form
ularios/;

Observação: toda documentação é conferida pela Comissão Coordenadora do Curso e
casos excepcionais serão decididos pela mesma.
Planilha Atualizada em 12 de agosto de 2021.

