
Parâmetros para creditação atividades complementares dos cursos de design (1320 e 1330) 

Quadro de parâmetros para as atividades complementares de PESQUISA 

Atividade Comprovação máx. de horas 
utilizáveis 

Participação em projetos de pesquisa (integrante 
grupo de pesquisa, voluntário, etc.)  

Declaração do(a) 
orientador(a) ou 
relatório de bolsista. 

80h 

Bolsista de projeto de pesquisa Declaração do(a)  
orientador(a) ou 
relatório de bolsista 
ou contrato bolsa. 

80h 

Participação em organização de evento científico Certificado com  
descrição de 
horas de participação. 

60h 

SIIEPE UFPel: CEC/CEG/CIC/CIT/ENPOS (ouvinte 
e/ou apresentador) 

Certificado com  
descrição de 
horas de participação. 

120h 

Autoria de resumo simples (4h por resumo) Certificado evento e/ou 
resumo com a marca 
d’água do evento. 

100h 

Autoria e apresentação de resumo expandido (12h 
cada artigo escrito e apresentado) 

 

Cópia digital do artigo 
com marca d’água do 
evento e/ou certificado 
de apresentação. 

100h 

Coautoria de resumo expandido sem ter 
apresentado (10h cada artigo em coautoria) 

Cópia digital do artigo 
com marca d’água do 
evento e/ou certificado 
de apresentação. 

100h 

Autoria de artigo completo apresentado e em anais 
de evento local ou nacional (20h cada artigo 
escrito e apresentado) 

Artigo com marca d’água 
do evento e certificado 
de apresentação. 

100h 

Coautoria de artigo completo em anais de evento 
local ou nacional sem ser o(a) apresentador(a) 
(18h cada artigo) 

Artigo com marca d’água 
do evento e certificado 
de apresentação. 

100h 

Autoria de artigo completo apresentado em evento 
internacional (25h cada artigo) 

Artigo com marca d’água 
do evento e certificado 
de apresentação. 

100h 

Coautoria de artigo completo em evento 
internacional sem apresentação (23h cada artigo) 

Artigo com marca d’água 
do evento e certificado 
de apresentação. 

100h 

Publicação de artigo completo em revistas com 
temáticas atinentes aos campos do Design (30h 
cada artigo completo em periódico) 

Cópia da publicação 
e/ou sumário do 
periódico. 

100h 

Participação em palestras sobre 
design com foco em pesquisa 

Atestado de inscrição, 
crachá, etc. 

80h 



Parâmetros para creditação atividades complementares dos cursos de design (1320 e 1330) 

 
 

 

Quadro de parâmetros para as atividades complementares de EXTENSÃO 

Atividade Comprovação máx. de horas 
utilizáveis 

Participação em projetos de extensão e/ou bolsa 
de extensão 

Certificado com 
descrição de 
horas ou declaração do 
coordenador(a) ou 
contrato de bolsa 

80h 

Participação como ouvinte em eventos e palestras 
(sobre o mercado de Design ou similar. Ex.: 
Semana Acadêmica, Suldesign, Brainstorm/IF, 
Evento Palermo, RDesign, Ndesign, eventos Parque 
Tecnológico, etc.) 

Certificado com 
descrição de 
horas ou comprovante. 

100h 

Participação em Seminário Fotógrafos (ou demais 
Seminários resultantes de projetos de extensão) 

Certificado ou 
Declaração do 
coordenador(a). 

80h 

Integrante organização eventos de extensão Certificado ou 
Declaração do 
organizador(a). 

80h 

Participação como expositor em projetos de 
extensão 

Certificado ou 
Declaração do 
coordenador(a). 

60h 

Ministrar cursos, oficinas, workshops 
que caracterizem extensão 
universitária para o público interno e externo à 
UFPel (pode ser usado como ensino também) 

Certificado ou 
Declaração do 
coordenador(a). 

60h 

Participação em Projetos Sociais/voluntariado  Certificado ou 
Declaração do 
coordenador(a) do 
projeto. 

100h 

Participação no evento de ensino CEC UFPel 
(ouvinte e/ou apresentador(a)) 

Certificado com 
descrição de 
horas ou o artigo 
apresentado. 

100h 

 

Quadro de parâmetros para as atividades complementares de ENSINO 

Atividade Comprovação máx. de horas 
utilizáveis 

Participação em projetos de ensino como 
participante, voluntário ou bolsista  

Certificado com 
descrição de 
horas ou declaração do 

100h 

Participação como ouvinte em eventos 
de pesquisa (Seminários, Congressos, Semana 
Científica, Suldesign Científico, etc.)  

Certificado com  
descrição de 
horas. 

80h 

Frequência nas bancas de Trabalho de Conclusão 
dos Cursos de Design Gráfico e Digital e Design do 
IFSul (1 banca = 2h) 

Declaração do 
coordenador(a) e/ou 
secretaria com o total de 
horas. 

40h 



Parâmetros para creditação atividades complementares dos cursos de design (1320 e 1330) 

coordenador(a) ou 
contrato de bolsa. 

Monitoria Certificado com 
descrição de 
horas ou comprovante 
bolsa. 

100h 

Integrante PET (Dependendo da atividade será 
ensino, pesquisa ou extensão)  

Certificado ou 
declaração com 
descrição das atividades 
e das horas. 

100h 

Integrante organização eventos de ensino Certificado ou 
Declaração do 
organizador(a). 

100h 

Estágio curricular não obrigatório (horas que 
excederem as 240h já utilizadas na cadeira de 
Estágio) 

Certificado com 
descrição de 
horas ou comprovante. 

100h 

Participação como expositor em projetos de ensino 
e/ou como resultado de trabalhos acadêmicos  

Certificado ou 
Declaração do 
coordenador(a) da 
exposição. 

100h 

Premiação de trabalho acadêmico (artigo ou 
Projeto prático. Cada prêmio = 25h) 

Certificado ou 
Declaração da parte 
concedente do prêmio. 

80h 

Ministrar cursos, oficinas, workshops Certificado ou 
Declaração do 
coordenador. 

80h 

Curso língua estrangeira  Certificado com 
descrição de 
horas. 

60h 

Representante discente no colegiado dos Curso de 
Design 

Declaração da 
coordenação do curso. 

100h 

Integrante CADE (Centro Acadêmico do Design) Certificado ou 
Declaração do(a) 
presidente CADE. 

80h 

 

 


