
FORM. 01/2013 – BIOTECNOLOGIA/IPTSP 

 

Relação dos Comprovantes das Atividades Complementares 

Nome completo do estudante Matrícula 

 
A carga horária das atividades complementares, conforme o Art. 14, § 2º do RGCG Resolução 

CEPEC 1122/2012, deve totalizar um mínimo de 100 horas e compreendem as atividades 
extracurriculares desenvolvidas pelo estudante durante o curso de graduação em Biotecnologia.  

Para o aproveitamento e validação da carga horária, o estudante deverá entregar com este 
formulário a cópia de cada um dos documentos comprobatórios de realização das atividades 
complementares constantes no PPC do curso e relacionadas abaixo. O aproveitamento das atividades 
que não constarem na relação abaixo serão analisadas para aprovação pelo Núcleo Docente 
Estruturante do curso de graduação em Biotecnologia/ IPTSP. 

O formulário e as cópias dos comprovantes deverão ser entregues na coordenação do curso de 
Biotecnologia no início do último semestre letivo a ser cursado pelo aluno. Os originais devem ser 
apresentados no ato da entrega para autenticação pelo servidor que receberá os documentos. 

 

1) Participação em atividade homologada por Universidade reconhecida pelo MEC. 
 

Total de horas do item computadas pelo aluno: _____ 
 

2) Participação em congressos, simpósios, reuniões científicas, minicursos, na área de 
Biotecnologia ou afins.  

 
Total de horas do item computadas pelo aluno: _____ 

 
3) Apresentação de trabalho científico em congressos, simpósios ou reuniões científicas na 

área de Biotecnologia ou áreas afins. 
 

Total de horas do item computadas pelo aluno: _____ 
 
4) Publicação de trabalho científico completo, resumo expandido ou resumo em congressos, 

simpósios ou reuniões científicas na área de Biotecnologia ou áreas afins. 
 

Total de horas do item computadas pelo aluno: _____ 
 
5) Publicação de artigo científico em revista indexada. 
 

Total de horas do item computadas pelo aluno: _____ 
 
6) Participação em atividades de monitoria (com ou sem bolsa). 
 

Total de horas do item computadas pelo aluno: _____ 
 
7) Participação como voluntário em projetos sociais relacionados com o curso de Bacharelado 

em Biotecnologia. 
  

Total de horas do item computadas pelo aluno: _____ 
 
 

 

 

RECEBIDO E CONFERIDO POR: DATA: 

JUSTIFICATIVA E TOTAL DE HORAS APROVADAS PELA COORDENAÇÃO DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

 

 

 


