
RESOLUÇÃO Nº. 368/2014 

 

 

  

                                          Apresenta as alterações de pontuação das Horas 

Complementares da Área de Extensão, nos códigos de 

número 12, 14 e 15, expressos no Anexo Único da 

resolução n° 344 de 15/01/2014 

 

                                               

                                                                       

 

 

 

 O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Integrada Brasil Amazônia – 

FIBRA, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento à decisão desse egrégio 

Conselho, em reunião realizada em 26 de junho 2014. 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art.1º. Revogar a pontuação das Horas Complementares da Área de Extensão, nos 

códigos de número 12, 14 e 15, expressos no Anexo Único da resolução n° 344 de 

15/01/2014 e apresenta as alterações conforme anexo único desta resolução. 

 

 

 

Art. 2º.  Esta Resolução entra em vigor na data da aprovação pelo Conselho. 

 

 

 

 

 

Belém, 26 de junho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Professor Vicente de Paulo Tavares Noronha 

Presidente do CONSUP 

  



 
ANEXO ÚNICO 

ÁREA: ENSINO 

CÓD DISCRIMINAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA A 
INTEGRALIZAR 

DOCUMENTAÇÃO 

01 Disciplinas que não integram a 
matriz curricular do curso em que 
está matriculado o aluno, 
cursadas na IES ou em outra 
IES, relacionadas ao curso. 

 
Até 60h 

Declaração/Atestado/Certificado.  
Histórico escolar e programa da disciplina.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

02 Cursos preparatórios. 

Até 50h 

Declaração/Atestado/Certificado.  
Histórico escolar e programa da disciplina.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

03 Atividades interdisciplinares  

Até 60h 

Declaração/Atestado/Certificado de 
participação com CH especificada.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

04 Cursos on-line. 

Até 50h 

Declaração/Atestado/Certificado de cursos 
legalmente reconhecidos.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
colegiado do curso. 

05 Monitoria 
(remunerada ou voluntária). 

Até 30h 

Declaração/Atestado/Certificado/Apresentação 
de Relatório aprovado pelo orientador.  
Aprovação do coordenador do curso e/ou do 
colegiado do curso. 

06 Participação em eleições 
Governamentais. 

Até 40h 

Declaração/Atestado/Certificado/Apresentação 
de documentos comprobatório do TRE.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

 
ÁREA:  INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 
CÓD. 

 
DISCRIMINAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA A 

INTEGRALIZAR 

 
DOCUMENTAÇÃO 

07 Participação em Projetos 
institucionais de investigação 
científica como bolsista ou como 
voluntário, na FIBRA. 

Até 100h 

Declaração/Atestado/Certificado e/ou 
apresentação de Relatório aprovado pelo 
orientador. Aprovação da Coordenação do 
curso e/ou Colegiado do curso.  

08 Participação em Projetos 
institucionais de Pesquisa como 
bolsista ou como voluntário, em 
outra IES/Organizações 
científicas. 

Até 30h 

Declaração/Atestado/Certificado e/ou 
apresentação de Relatório aprovado pelo 
orientador.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

09 Participação efetiva em Grupos 
de Estudos, sob a orientação de 
um professor com frequência 
registrada.  

Até 40h 

Declaração/Atestado/Certificado.  
Relatório aprovado pelo orientador.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

10 Publicação de artigos em revistas 
indexadas.  

Até 40h 

Declaração/Atestado/Certificado/Apresentação 
do trabalho com a respectiva fonte aprovado 
pelo orientador. Aprovação da Coordenação do 
curso e/ou Colegiado do curso. 

11 Publicação de trabalhos e/ou 
resumos em revistas não 
indexadas, anais, boletim 
informativos. Autoria ou co-autoria 
de capítulos de livros. 
Apresentação oral de trabalhos, 

Até 20h 

Declaração/Atestado/Certificado/Apresentação 
do trabalho com a respectiva fonte.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 
 
 



exposição de mostras de 
condução de oficinas. Publicações 
impressas ou visuais. 

 

 
ÁREA:   EXTENSÃO 
 

 
CÓD. 

 
DISCRIMINAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA A 

INTEGRALIZAR  

 
DOCUMENTAÇÃO 

12 Participação em Projetos 
Institucionais de Extensão como 
bolsista ou voluntário, 
credenciado pela FIBRA. 

Até 80h 

Declaração/Atestado/Certificado e/ou 
apresentação de Relatório aprovado pelo 
orientador.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

13 Estágios não obrigatórios. 
1 

 
Até 80h 

Certificado/ Declaração/ Atestado/Relatório 
aprovado pelo orientador ou supervisor de 
estágio cadastrado no NAP/FIBRA.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

14 Visitas técnicas.  
Audiências do Poder Judiciário. 

2
 

Até 100h 

Declaração/Atestado/Certificado/Apresentação 
de Relatório aprovado pelo orientador da 
atividade.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

15 Exercício de cargos de 
representação estudantil, no 
âmbito da FIBRA: Representante 
de Turma, Membro de Colegiado 
ou Membro de CPA. 

Até 30h 

Declaração/Certificado/Atestado/Portaria.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

16 Trabalhos voluntários: Projeto 
Círio, Cruz Vermelha ou 
assemelhados.                     

3 
Até 20h 

Declaração/Certificado/ Atestado.  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 

 
CÓD. 

EVENTOS/ 
 

DISCRIMINAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA A 

INTEGRALIZAR  

 
DOCUMENTAÇÃO 

17 Participação em feiras, na 
qualidade de expositor. 

Até 10h 
Declaração/Certificados/Atestado.  
Aprovação do coordenador do curso. 

18 Participação em eventos técnico-
científicos, tais como: 
conferências, oficinas, encontros 
de caráter científico congressos, 
simpósios, semana 
temática/acadêmica/universitária/
jurídica, jornadas, seminários, 
fóruns, palestras, audiência de 
defesas de TCC ou monografias, 
debates acadêmicos, workshops, 
mesas-redondas, oficinas, mini-
curso, ou assemelhados, 
promovidos pela FIBRA ou por 
outra IES ou Organizações.     

4 

Até 100h p/ 
os cursos de 
Administraçã
o,Biomedicin

a, Direito, 
Enfermagem 
e Farmácia 

 
 

 
Declaração/Atestado/Certificado de 
participação.

4
 

  
Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 
 

19 Participação em eventos técnico-
científicos, tais como: 
conferências, oficinas, encontros 
de caráter científico congressos, 
simpósios, semana 
temática/acadêmica/universitária/
jurídica, jornadas, seminários, 
fóruns, palestras, audiência de 
defesas de TCC ou monografias, 

 
Até 150h p/ 
os cursos de 
Geografia, 
Historia, 
Letras e 

Pedagogia   

 
Declaração/Atestado/Certificado de 
participação.
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Aprovação da Coordenação do curso e/ou 
Colegiado do curso. 
 



 
OBSERVAÇÕES: 
 
1 - O estágio não obrigatório realizado em escolas, empresas, instituições ou órgãos, será 
aceito desde que conveniado com a IES.  
    - Para o curso de Direito o estágio não obrigatório poderá ser creditado até o limite previsto 
no Código 13, desde que realizado no Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 
Procuradoria (em qualquer esfera federal, estadual ou municipal), ou outro órgão público desde 
que previamente conveniado com a IES. 
 
2 - Caso o documento comprobatório não especifique a carga horária, será integralizada uma 
hora; 
   - Participação em Tribunal do Júri não especificado o tempo de duração será computado 4 
(quatro) horas; 
   - Não será computado qualquer tempo nas hipóteses em que o discente estiver na condição 
de preposto, de servidor no exercício da função, como parte ou como testemunha.  
 
3-Caso o documento comprobatório de trabalhos voluntários não especifique,a carga horária 
serão integralizadas 08h(oito) 
 
4 - A carga horária máxima aceita será de até 10 horas/dia, não se computando o tempo que 
ultrapassar em um dia.  
 

 

 

 

 

 

 

debates acadêmicos, workshops, 
mesas-redondas, oficinas, mini-
curso, ou assemelhados, 
promovidos pela FIBRA ou por 
outra IES ou Organizações.    

4 


