SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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SOLITAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Catalão,

de

de 20__.

Prezada Coordenador,

Eu,
, discente regularmente matriculado/a
no Programa de Pós-Graduação em História–Mestrado Profissional da UFG/Regional Catalão,
matrícula n.
, pelo presente solicito a V. S. a integralização de créditos de
atividades complementares no total de 180hs, sendo 90hs cumpridas com atividades programadas
pelo PPGH-MP e 90hs cumpridas com atividades realizadas fora do PPGH-MP, conforme normatiza
a RESOLUÇÃO – CEPEC Nº 1075/2012, o REGULAMENTO PPGH – MP e a
RESOLUÇÃO PPGH – MP 002/2017. Segue abaixo tabela de auto contagem de horas e em anexo
os documentos comprobatórios das atividades realizadas.
1 - ATIVIDADES DE PESQUISA
Atividade

PPGHMP

Externo ao Valor em
PPGHMP Horas

- Atividades de pesquisa com projeto registrado em Instituição
diferente daquele realizado no MP
- Outras atividades de pesquisa sem bolsa.
2 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO E CULTURA
- Atividades de extensão e cultura
3- ATIVIDADES DE ENSINO
Estágio Docência
4- ATIVIDADES DE REPESENTAÇÃO ESTUDANTIL
- Representação estudantil (Conselho Pleno, Colegiado Unidade,
CONSUN, Centro Acadêmico, DCE, UNE, outros).
5 - ATIVIDADES DE CARÁTER CIENTÍFICO E DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA:
- Participação, como ouvinte, em mini-cursos, cursos de extensão,
oficinas, colóquios, defesas de dissertação ou tese, palestras e outros.
- Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos científicos
(Simpósios, Congressos, Semanas acadêmicas)
- Publicação de trabalhos completos em anais de eventos científicos.
- Publicação resumos em anais de eventos científicos.

- Publicação de artigos em periódicos científicos com ISSN e conselho
editorial.
- Publicação de artigos em periódicos de divulgação científica ou
de caráter não acadêmico (jornais, revistas).
- Desenvolvimento ou participação na elaboração de material
informacional (divulgação científica) ou didático (livros, CD-ROMs,
vídeos, exposições...)
- Desenvolvimento ou participação na elaboração de instrumentos de
pesquisa, guias ou catálogos de acervos de memória e/ou exposições.
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- Curadoria de exposições de arte ou afins
- Organização ou participação na organização de eventos
científicos (Simpósios/Congressos)
- Outras atividades de caráter científico, cultural ou artístico ou
educacional (Sujeito à aprovação do PPGH-MP)
6 - ATIVIDADES DE CARÁTER TÉCNICO E EDUCATIVO:
- Visitas técnicas a museus, arquivos, centros de documentação
e outras instituições de pesquisa ou educação.
- Realização de oficinas com temáticas específicas
- Traduções de artigos, editoração, diagramação e revisão técnica de
material publicado em periódicos acadêmicos com ISSN e política
seletiva.
Elaboração de catálogos históricos, mostras documentais
Organização, para uso escolar ou não, de acervos de fontes –
orais, imagéticas, escritas, cultura material e outros
Oficinas de ensino; projetos artísticos; propostas de
cursos de formação/extensão
Montagem, direção ou produção de peça de teatro com
abordagem histórica ou social
Carta, mapa ou similar para uso no ensino de história e áreas afins
Produção audiovisual (cinema –filmes ou documentários,
programas ou projetos de rádio, TV, sites, dentre outros media)
Produção de cartilhas, livros didáticos, livros para-didáticos, cadernos
de oficinas de ensino; livros ficcionais (relativos à História e áreas
afins);
Materiais didáticos diversos para Educação Infantil, Ensino
Fundamental I e II, Ensino Médio, EJA, EAD, entre outros
7 – VIAGENS
- Viagens para pesquisa de campo, relacionadas a projetos de pesquisa,
extensão ou complementares a atividades de ensino que não sejam
obrigatórias. (Conforme projeto aprovado pelo PPGH-MP)

Atenciosamente,

Orientador(a)

Orientando(a)

Deferido:
Coordenador
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