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CONTAGEM DE CRÉDITO EM ATIVIDADES INTEGRADORAS 
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NOME:______________________________________________________________________________ 
MATRÍCULA:_________________________________________________________________________ 
 

       N° ATIVIDADES CURRICULARES 
INTEGRADORAS 
 

CARGA HORÁRIA POR 
ATIVIDADE 

LIMITE 
 MÁXIMO 

AVALIAÇÃO 

1.  Para cada participação em evento local sem 
apresentação de trabalho 

5 horas 6 eventos  

2.  Para cada participação em evento nacional sem 
apresentação de trabalho 

10 horas 3 eventos  

3.  Para cada participação em evento internacional 
sem apresentação de trabalho  

15 horas 2 eventos  

4.  Para cada participação em evento local com 
apresentação de trabalho  

10 horas 3 eventos  

5.  Para cada participação em evento nacional com 
apresentação de trabalho  

15 horas 2 eventos  

6.  Para cada participação em evento internacional 
com apresentação de trabalho  

20 horas 2 eventos  

7.  Para cada publicação em revistas, periódicos, 
jornais e anais de eventos locais  

15 horas 2 publicações  

8.  Para cada publicação em revistas, periódicos, 
jornais e anais de eventos nacionais  

20 horas 2 publicações  

9.  Para cada publicação em revistas, periódicos, 
jornais e anais de eventos internacionais  

25 horas 1 publicação  

10.  Participação em audiências de defesa de 
trabalhos acadêmicos (TCC, monografias de 
especialização, dissertações de mestrado, teses 
de doutorado)  

5 horas para cada 
audiência assistida 

6 audiências  

11.  Participação em visitas monitoradas e/ou 
excursões com finalidades acadêmicas e 
culturais  

10 horas por cada 
participação 

3 atividades  

12.  Monitoria   30 horas por período 
letivo 

1 atividade de monitoria  

13.  Representação estudantil  20 horas por mandato 1 mandato  

14.  Experiência Pré-profissional na Educação Infantil 
ou Anos Inicial do Ensino Fundamental realizada 
a partir do ingresso no Curso  

30 horas por semestre 1 experiência  

15.  Participação em projetos de Pesquisa (bolsista 
ou voluntário)  

30 horas por projeto  1 projeto  

16.  Participação em organização de eventos  10 horas 3 eventos  

17.  Participação em disciplinas eletivas  Carga horária cursada -  

18.  Participação e organização de atividades 
culturais  

10 por atividade 3 atividades  

19.  Prestação de serviços comunitários, sob a 
orientação de professores do Curso  

20 horas por projeto de 
ação comunitária 

2 projetos  

TOTAL 

 

Para creditar as Atividades integradoras os alunos deverão solicitar à Faculdade de Educação (FAED), via protocolo, tão logo disponham dos 
documentos comprobatórios ou de acordo com o calendário específico para este fim. 

Belém, _____ de ______________ de 20____ 
 

___________________________                                                     _____________________________ 
                           Diretor/a  da FAED                                                                                          Avaliador(a) 


