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HORAS COMPLEMENTARES MÁXIMO 340 

    NÚMERO HORAS 

Nº ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECONHECIDAS VÁLIDAS MÁXIMO 

1 

Presença ou participação em eventos científicos internos (palestras, 

seminários, aulas-magnas, jornadas acadêmicas, simpósios, 

workshops, mesas-redondas, oficinas e outras atividades 

semelhantes). 

Horas 

certificadas 
50 

2 

Presença em eventos acadêmicos ou profissionais externos 

(palestras, seminários, aulas-magnas, jornadas acadêmicas, 

congressos, simpósios, workshops, mesas-redondas, treinamentos, 

oficinas e outras atividades semelhantes). 

Horas 

certificadas 
80 

3 

Presença em cursos e minicursos de aperfeiçoamento geral, cuja 

temática e pertinência contribuam para a melhor formação 

profissional. 

Frequência 72 

4 
Cursos de Idiomas por níveis (básico até 20h, intermediário até 40h 

e avançado até 60h). 

Horas 

certificadas 
60 

5 
Disciplinas cursadas na FDB, adicional às exigidas na grade 

curricular, que contribuam para a formação profissional. 
Horas /aula 102 

6 

Disciplinas cursadas em outra IES cujos créditos não foram 

aproveitados por equivalência, mas que contribuem com a 

formação profissional. 

Horas-aula 102 

7 
Presença, como ouvinte, em defesa de Trabalhos de Conclusão de 

Curso - TCC. 

Horas 

certificadas 
26 

8 
Estágio extracurricular, em áreas do curso, comprovado por 

Contrato. 

Horas 

certificadas 
110 

9 
Estágio Curricular Supervisionado, com contrato assinado e 

comprovação das horas de estágio efetivo. 
50h/semestre 100 

10 

Presença em defesas de Trabalhos de Cursos de Especialização, de 

dissertação de Mestrado e/ou tese de Doutorado, com elaboração 

de relatório sobre o tema. 

Horas 

certificadas 
16 
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11 
Participação em grupo de estudos ou de pesquisa, com orientação 

docente. 

Horas 

certificadas 
60 

12 Viagens de estudo organizadas pela FDB. 8h/dia 50 

13 
Participação no programa institucional de Iniciação Científica (IC) 

da FDB ou outra IES. 
60h/sem 150 

14 
Apresentação pública de trabalhos e palestras de natureza 

acadêmica na área do curso, exceto TCC. 

Horas 

certificadas 
34 

15 
Produção individual ou coletiva de artigos didáticos, softwares, 

vídeos e filmes. 
10h/produção 50 

16 
Publicação de livro (80h), capítulo de livro (40h) e artigos (30h) em 

periódicos científicos ou anais de congressos acadêmicos. 

Quantidade de 

horas 
80 

17 Atividade de monitoria em disciplina do curso, realizada na FDB. 17h/sem 34 

18 

Participação em atividades relacionadas com a área de Psicologia 

Social e Comunitária do curso, em Instituições reconhecidas pela 

coordenação do curso. 

10h/projeto 40 

19 

Participação em projetos na área de Psicologia  e processos de 

gestão e/ou psicologia e processos de prevenção e promoção da 

saúde e/ou psicologia e processos clínicos  

10 Horas por 

projeto 
40 

20 
Representação estudantil nos Colegiados da FDB e participação em 

eventos de interesse ou responsabilidade da Faculdade 

Cfe. Ata ou 

certificado 
10 

21 

Participação voluntária em projetos ou atividades sociais, 

comunitárias e de extensão universitária, não relacionadas a 

atividades de estágio, com comprovação do coordenador do 

projeto ou autoridade responsável.  

Horas 

certificadas 
60 
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