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ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

Destaca-se a importância do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão como atividades desenvolvidas ao longo do 
curso de Psicologia na Faculdade Dom Bosco (FDB).  
 
O ENSINO está relacionado a processos de desenvolvimento e é uma forma de transmissão de conhecimentos 
que pode ser praticado de diferentes formas e deverá permitir o desempenho de uma profissão que exija 
formação própria.  
 
A PESQUISA é a aplicação prática de um conjunto de processos metodológicos e procedimentos de 
investigação, para o desenvolvimento de um estudo que se dedica em realizar estudos com uma abordagem 
inovadora, onde o pesquisador avalia se a temática apresentada é de interesse para a comunidade científica 
e se os resultados do estudo serão relevantes para o interesse social.  
 
A EXTENSÃO é a ação da Instituição junto à comunidade que possibilita o compartilhamento, com o público 
externo, do conhecimento adquirido por meio do desenvolvimento do ensino e da pesquisa. É pelas ações da 
extensão que a articulação do conhecimento científico advindo do ensino e da pesquisa se adentram nas 
necessidades da comunidade. São nos territórios circundantes onde a Instituição se insere que ocorre a 
interação e a transformação da realidade social. A Extensão é uma das funções sociais da Instituição, que 
objetiva a promoção do desenvolvimento social, a fomentação de projetos e programas de extensão levando 
em conta os saberes e fazeres populares. Desta forma, possibilita garantir valores democráticos de igualdade 
de direitos, respeito à pessoa e sustentabilidade ambiental e social. Assim, se propõe às atividades de:  
 

Ensino - Nivelamentos: matemática, português - previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional. 
Intercâmbio de estudantes: rede salesiana de cursos de Psicologia. Flexibilização: Previsto no Plano 
de Desenvolvimento Institucional, Intercâmbios. Atividades de monitoria, Seminários, Congressos, 
Fóruns, Simpósios.  
 
Pesquisa - Criação de Grupos de Pesquisa; intercâmbio com Institutos Salesianos da Faculdade Dom 
Bosco; intercâmbio com faculdades de Psicologia na Rede Salesiana e faculdades de Psicologia da rede 
pública e privada. Investigação. Projetos de investigação. Projeto integrador: práticas 
interdisciplinares. Comitê de Ética: Previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional. Iniciação 
Científica, participação em revistas científicas.  
 
Extensão - Projetos, Cursos, oficinas e palestras. Assuntos relativos à: Medidas socioeducativas e após 
as medidas socioeducativas, Psicologia, saúde e comunidade; cursos sobre vínculos e desapego; 
assessoria a órfãos e situações de luto; cursos sobre intervenção nos grupos, individuais, familiares. 
Convênio de colaboração com Faculdades Salesianas, Universidades em revistas científicas, grupos de 
pesquisa. 
 

As 250 horas de atividades complementares reúnem nas ofertas e propostas eventos relativos ao tripé e está 
assim disposto para que os alunos possam realizar as atividades considerando a flexibilização necessária para 
seu aprendizado conforme tabela anexa.  
 
Atividades correspondentes ao Ensino são de 125h que é 50% da carga horária. As atividades propostas são:  
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• Presença ou participação em eventos acadêmicos internos FDB (palestras, seminários, aulas-magnas, 
jornadas acadêmicas, simpósios, workshops, mesas-redondas, oficinas e outras atividades 
semelhantes).  

• Presença em eventos acadêmicos ou profissionais externos (palestras, seminários, aulas-magnas, 
jornadas acadêmicas, congressos, simpósios, workshops, mesas-redondas, treinamentos, oficinas e 
outras atividades semelhantes).  

• Presença em cursos e minicursos de aperfeiçoamento geral, cuja temática e pertinência contribuam 
para a melhor formação profissional do psicólogo.  

• Cursos de Idiomas (básico até 20h, intermediário até 40h e avançado até 60h).  

• Atividade de monitoria em disciplina do curso, realizada na FDB.  

• Disciplinas cursadas em outra IES cujos créditos não foram aproveitados por equivalência, mas que 
contribuem com a formação profissional.  

• Viagens de estudo organizadas pela FDB.  

• Estágio extracurricular não obrigatório, em áreas do curso, comprovado por Contrato.   

• 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. 

 
Atividades correspondentes à Pesquisa são de 35h que é 14% da carga horária. As atividades propostas são:  

• Presença, como ouvinte, em defesa de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

• 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. 

• Participação em grupo de estudos (5h) e/ou grupo de pesquisa (5h), com orientação da coordenação. 

• Participação no Programa Institucional de Iniciação Científica (IC) ou grupo de pesquisa da FDB ou 
outra IES. 

• Apresentação pública na FDB ou outras IES, de trabalhos de pesquisa na área do curso, exceto TCC. 

• Produção individual ou coletiva de artigos didáticos, softwares, vídeos e filmes na área do curso. 

• Publicação individual ou coletiva de livro (15h), capítulo de livro (10h) e artigos (8h) ou resumos (6h) 
em periódicos científicos ou anais de congressos acadêmicos.   

 
Atividades correspondentes à Extensão são de 110h 36% da carga horária. As atividades propostas são:  

• Representação Estudantil no Colegiado da FDB. 

• Participação voluntária em projetos sociais ou comunitários, não relacionados a atividades de estágio 
obrigatório e de componentes curriculares do curso. 

• Participação voluntária em eventos culturais regionais, nacionais e outros, pertinentes aos objetivos 
do curso.  

• Participação voluntária de extensão acadêmica, não relacionadas a atividades de estágio obrigatório 
e de componentes curriculares do curso.  

 
 
ENVIO DE DOCUMENTOS & PLANILHAS 
 
Os documentos, juntamento com as planilhas preenchidas, devem ser enviados por email para a coordenação 
do curso no endereço brigido@faculdadedombosco.edu.br  com cópia para a Secretaria Acadêmica no email 
secretaria.faculdade@dombosco.br.  
 
A coordenação e professor indicado avaliarão os documentos e a planilha e posteriormente o resultado será 
inserido no Portal do Aluno.    
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PLANILHAS DE EQUIVALÊNCIAS 
 
 

HORAS COMPLEMENTARES EM ENSINO NÚMERO HORAS 125h 125h/250h 

 Atividades complementares no Ensino: 50%/250h APROVEITAMENTO DAS HORAS 

Nº ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECONHECIDAS HORAS CERTIFICADAS MÁXIMO TOTAL 

1 

Presença ou participação em eventos acadêmicos 
internos FDB (palestras, seminários, aulas magnas, 
jornadas acadêmicas, simpósios, workshops, mesas-
redondas, oficinas e outras atividades semelhantes) 

2h cada 10h 

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). 

2h cada 10h 

3 
Presença em cursos e minicursos de aperfeiçoamento 
geral, cuja temática e pertinência contribuam para a 
melhor formação profissional do psicólogo. 

5h cada 
(frequência) 

10h 

4 
Cursos de Idiomas (básico até 20h, intermediário até 
40h e avançado até 60h). 

10h, 15h ou 30h 
(respectivamente) 

60h 

5 
Atividade de monitoria em disciplina do curso, 
realizada na FDB. 

10h/sem 20 

6 
Disciplinas cursadas em outra IES cujos créditos não 
foram aproveitados por equivalência, mas que 
contribuem com a formação profissional. 

5h cada 10h 

7 Viagens de estudo organizadas pela FDB. Horas certificadas 10h 

8 

Estágio extracurricular não obrigatório, em áreas do 
curso, comprovado por Contrato. 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.  

5h por semestre 20h 
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HORAS COMPLEMENTARES EM PESQUISA NÚMERO HORAS 35h 35h/250h 

  Atividades Complementares em Pesquisa: 14%/250h APROVEITAMENTO DAS HORAS 

Nº ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECONHECIDAS HORAS CERTIFICADAS MÁXIMO TOTAL 

1 

Presença, como ouvinte, em defesa de Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC). 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. 

15h por evento 30h 

2 
Participação em grupo de estudos (5h) e/ou grupo de 
pesquisa (5h), com orientação da coordenação. 

 5h cada por semestre 15h 

3 
Participação no programa institucional de Iniciação 
Científica (IC) ou grupo de pesquisa da FDB ou outra 
IES. 

15h por semestre 45h 

4 
Apresentação pública na FDB ou outras IES, de 
trabalhos de pesquisa na área do curso, exceto TCC. 

10h por apresentação  20h 

5 
Produção individual ou coletiva de artigos didáticos, 
softwares, vídeos e filmes na área do curso. 

10h por produção 30h 

6 

Publicação individual ou coletiva de livro (15h), 
capítulo de livro (10h) e artigos (8h) ou resumos (6h) 
em periódicos científicos ou anais de congressos 
acadêmicos. 

15h, 10h, 8h ou 6h 
(respectivamente) 

30h 

 
 

HORAS COMPLEMENTARES EM EXTENSÃO NÚMERO HORAS 90h 110h/250h 

  Atividades Complementares em Extensão: 36%/250h APROVEITAMENTO DAS HORAS 

Nº ATIVIDADES COMPLEMENTARES RECONHECIDAS HORAS CERTIFICADAS MÁXIMO TOTAL 

1 Representação Estudantil no Colegiado da FDB  

2h por reunião  
(conforme Ata ou 

certificado)   

10h 

2 
Participação voluntária em projetos sociais ou 
comunitários, não relacionados a atividades de estágio 
obrigatório e de componentes curriculares do curso.  

10h por projeto realizado 40h 

3 Participação voluntária em eventos culturais regionais, 
nacionais e outros, pertinentes aos objetivos do curso. 

5h por evento realizado 20h 

4 
Participação voluntária extensão acadêmica, não 
relacionadas a atividades de estágio obrigatório e de 
componentes curriculares do curso.  

10h por projeto realizado 40h 
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MODELOS DE PLANILHAS  

 

HORAS COMPLEMENTARES EM ENSINO  125h/250h NÚMERO HORAS 125h 

  Atividades complementares no Ensino: 50%/250 QUANTIDADE DE HORAS 

Nº ESCREVA AQUI AS ATIVIDADES REALIZADAS QUANTAS HORAS 

1   

2   

3   

4   

 
 

HORAS COMPLEMENTARES EM PESQUISA 35h/250h NÚMERO HORAS 35h 

  Atividades Complementares em Pesquisa:14%/250h QUANTIDADE DE HORAS 

Nº ESCREVA AQUI AS ATIVIDADES REALIZADAS QUANTAS HORAS 

1   

2   

3   

4   

 
 

HORAS COMPLEMENTARES EM EXTENSÃO 110h/250h NÚMERO DE HORAS 110h 

  Atividades Complementares em Extensão: 36%/250h QUANTIDADE DE HORAS 

Nº ESCREVA AQUI AS ATIVIDADES REALIZADAS QUANTAS HORAS 

1   

2   

3   

4   
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