ANEXO I
GRUPO

ATIVIDADE

COMPROVAÇÃO
-

Estágio Extra Curricular diferente do obrigatório da
instituição (Até 120h)

1 – ATIVIDADES
DE ENSINO
(Máximo 120h)

Monitoria em disciplinas do curso ou áreas afins (Até
120h)
Disciplinas cursadas na área de conhecimento ou
áreas afins em outros cursos ou Instituições de
Educação Superior, durante o período acadêmico
(Até 120h)
Participação em cursos em Oficinas de Música,
Festivais de Música, Cursos de Extensão,
Masterclasse, Workshops (Até 120h)
Curso e projeto de extensão como bolsista ou
voluntário

2 – ATIVIDADES DE
EXTENSÃO
(Máximo 120h)

Organização de evento de extensão
Assistência e/ou atuação em ateliê de artista ou em
curadoria, produção e montagem de exposição de
arte

Visita a acervo ou reserva técnica de museu (Até

Contrato de estágio datado e
assinado por todas as partes
(aluno, instituição de ensino e
empresa);
Carta da empresa contratante
explicitando a quantidade de horas
de estágio realizadas e relatório de
estágio conforme modelo fornecido
pela Central de Atividades
Complementares (as atividades
realizadas no estágio devem
coincidir com as especificadas
nesta regulamentação para
validação).

CARGA HORÁRIA POR
ATIVIDADE

Carga horária especificada no
documento certificatório

Certificado ou atestado de participação com
assinatura da instituição ou do artista
Certificado ou atestado de participação com
assinatura da instituição ou do artista
Certificado ou atestado de participação com
assinatura da instituição ou do artista
Certificado ou atestado de participação com
assinatura da instituição ou do artista e
identificação do evento, data, carga horária e
local, anexados ao formulário preenchido
corretamente.

Carga horária especificada no
documento certificatório

20h)
Visita a galeria de arte e/ou museu (Até 20h)
Visita a espaço cultural (Até 20h)
Visita a ateliê de artista (exceto de aluno da Embap)
(Até 20h)

Projeto de Pesquisa/iniciação científica –
participação semestral como bolsista ou voluntário
(Até 120h)

Publicação de artigo científico completo em
periódico especializado com comissão editorial
(de acordo com critérios da CAPES) (Até 60 h)

Publicação de artigo científico e/ou cultural em
periódico de divulgação popular (Até 50 h)

3 – ATIVIDADES DE
PESQUISA
(Máximo 120 h)

Apresentação oral de trabalho científico e/ou
cultural, palestras, comunicação (Até 50 h)

Autoria e co-autoria e capítulo de livro (Até 60
h)
Participação de eventos científicos e/ou
culturais; seminários, jornadas, fóruns,
encontros, cursos, oficinas, congressos,
conferências, simpósios, palestras (Até 80 h)
Participação como ouvinte de Defesas de
dissertação de mestrado e teses de doutorado

-

-

Assinatura e carimbo da instituição;
Bilhete/tíquete de entrada com
informações de identificação do
evento, data, hora e local;
Folder;
Relato da visita mais fotografia
comprovante com a identificação
do espaço visitado, anexados ao
formulário preenchido
corretamente.
Carga horária especificada no
documento certificatório

- 1 publicação regional
equivale a 15 h
- 1 publicação nacional
equivale a 20 h
- 1 publicação internacional
equivale a 30 h
1 publicação equivale a 10 h
- 1 apresentação regional
equivale a 5h
- 1 apresentação nacional
equivale a 10 h
- 1 apresentação internacional
equivale a 20 h
1 publicação equivale a 30 h

Comprovar número de horas

- 1 defesa de dissertação
equivale a 2 h

(Até 30 h)

- 1 defesa de tese equivale a
4h

Participação como membro de comissão
organizadora de eventos científicos e/ou
culturais (Máximo 40 h)
Premiação em trabalho científico e/ou cultural
(Máximo 60 h)

1 certificado equivale a 10 h
1 premiação equivale a 30 h
- Até 5 páginas equivale
a 10 h
- Resumos (abstracts): 2 h
- Texto publicado de até 5
páginas: 10 h

Tradução de textos para publicação, durante o
período acadêmico
(Máximo 40 h)

4 – REPRESENTAÇÃO
ESTUDANTIL
(Máximo 60 h)

Representação em Centro Acadêmico ou
Diretório Estudantil (Máximo 60 h)
Representação de classe (Máximo 60 h)
Performance em Atividades culturais ou
artísticas (concertos, exposições, mostras,
festival ou mostra de vídeo, cinema, teatro,
dança, como performance ou como ouvinte)
(Maximo de individual 160h e coletiva 90h)
Participação como voluntário em ações sociais
e Campanhas Institucionais (Máximo 40 h)

5 – ATIVIDADES
ARTÍSTICAS, DE AÇÃO
SOCIAL E CULTURA
(Máximo 120 h)

- Texto publicado com mais de 5
páginas: 20 h
1 projeto semestral equivale
a 30 h

Participação como componente de orquestras,
bandas ou corais
(Máximo 120 h)

Produção/Apresentação (performance) em
eventos artístico-culturais, como solista ou em
grupos corais ou orquestrais (Máximo 120 h)

Atuação como arranjador, compositor ou
produtor musical, assistente de produção

1 certificado equivale a 20 h

- 1 apresentação regional
equivale a 12 h
- 1 apresentação nacional
equivale a 30 h
Fotocópia do certificado /atestado de
participação.

- 1 apresentação internacional
equivale a 60 h
1 certificado equivale a 5 h

Bilhete/tíquete/senha de entrada, com
informações de identificação do evento,
data, cargo horária e local.

Comprovar número de horas

Assinatura com carimbo da instituição e
data, mais descrição e tema da ação de
formação preenchidos corretamente no
formulário.

- 1 apresentação regional
equivale a 4 h
- 1 apresentação nacional
equivale a 8 h
- 1 apresentação internacional
equivale a 12 h
Carga horária especificada no
documento certificatório

musical, regente, direção musical, assistente de
direção musical (Máximo 60 h)
Participação como membro de comissão
organizadora de eventos artísticos (Máximo 40
h)
Dentro ou fora da Instituição.
Participação em concursos

1 certificado equivale a 10 h

Desempenho como intérprete de língua em
eventos acadêmicos, científicos e/ou culturais
(Máximo 40 h)

- Até 2 horas de duração
equivale a 4 h
- Até 5 horas de duração
equivale a 10 h
- Acima de 5 horas de
duração equivale a 15 h

Cursos de língua estrangeira, cursos de
informática (Máximo 60 h)

Comprovar número de horas

Premiação em apresentação performática ou
exposição
(Máximo 80 h)

1 premiação equivale até 40 h

Documentação vídeo fotográfica de eventos da
Embap ou exteriores
(Até 40h)

Cada evento registrado: 5h

Atuação em projetos de iniciativa própria como
performances, movimentos artísticos coletivos,
manifestações inusitadas de evidente aparição
pública e relevância comum. (Máximo 60 h)

Participação em exposições e mostras,
individuais ou coletivas, em galerias, museus,
instituições públicas ou privadas. Máximo para
individuais (160h) para coletivas (90horas).

1 certificado equivale até 30 h

Relato da ação mais fotografia
comprovante.

Fotocópia do certificado /atestado de
participação/ convite impresso/
Bilhete/tíquete/senha de entrada, com
informações de identificação do evento, data,
cargo horária e local.

- 1 apresentação regional
equivale a 12 h
- 1 apresentação nacional
equivale a 30 h
- 1 apresentação internacional
equivale a 60 h
- 1 exposição coletiva em
galeria privada ou espaço
alternativo local equivale 5 h
- 1 exposição individual em
galeria privada ou espaço
alternativo local equivale 12 h
- 1 exposição coletiva em

instituição regional equivale a
30 h
- 1exposição individual em
instituição regional equivale a
60 h
- 1 exposição coletiva em
instituição internacional
equivale a 60 h
- 1 exposição individual em
instituição internacional
equivale a 90 h

Curadorias de exposições e mostras, individuais
ou coletivas, em galerias, museus, instituições
públicas ou privadas. Máximo para individuais
(120h) para coletivas (90horas).

Fotocópia do certificado /atestado de
participação/ convite impresso/
Bilhete/tíquete/senha de entrada, com
informações de identificação do evento, data,
cargo horária e local.

- 1 curadoria em galeria
privada ou espaço alternativo
local equivale 12 h
- 1 curadoria em instituição
regional equivale a 60 h
- 1 curadoria internacional
equivale a 90 h

