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REQUERIMENTO ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 

 

 

Aluno(a): ________________________________________________________________________________________________                                                                                                                              
(preencher  nome completo com letra de forma) 

 

 N de  Matrícula:                                          Telefone:                                  E-mail: 
Eu, acadêmico(a) do curso de Ciências Econômicas deste Instituto, venho respeitosamente, à presença de V.Sa. requerer, que seja registrado no meu 

histórico acadêmico o(s) crédito(s) referente(s) à “Atividade Complementar”, conforme atividade abaixo relacionada, cuja cópia de certificado, com 
autenticação da Coordenação do Curso de Graduação em Ciências Econômicas, vai anexada a presente. 

TIPO DE ATIVIDADE
*
 

 

(     ) Participação em seminários, simpósios, congressos,                      (     ) Matrícula complementar.          

         conferências e demais atividades afins.                                                                                          

                     

(     ) Apresentação de trabalhos ou artigos em eventos acadêmicos       (     ) Cursos de língua estrangeira. 

         e científicos (congressos, seminários, conferências, etc.). 

  

(     ) Publicação de trabalhos em anais de eventos ou periódicos           (     ) Cursos de informática. 

         científicos.                                                                                                                                                                                       

 

(     ) Organização de Eventos e Cursos.                                                 (     ) Estágios extracurriculares, desenvolvidos em empresas,            

                                                                                                                          na área de economia.                            

        

(     ) Bancas examinadoras de trabalhos acadêmicos do curso               (     ) Viagem de estudo e de intercâmbio acadêmico cultural, 

         de Ciências Econômicas.                                                                         previamente autorizado pela Comissão de Curso.       
 

(     ) Monitoria e Bolsa de Pesquisa Voluntária ou Remunerada. 

 

(     ) Cursos de Extensão na área de conhecimento.                                (     ) Outras atividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 Nome completo da atividade: _______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________(preencher exatamente como estiver no certificado) 

 

 Período de atividade: ___/ ___/ _____ à ___/ ___/ _____ 

 

Local: _________________________ 

 

 

Carga horária: ________ 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

 

 Rio Grande (RS), _____ de ____________ de 201__ .                               _____________________________________________ 

                                                                                                                                                     Assinatura do Aluno (a) 

Parecer do professor(a) responsável pelas atividades 

complementares 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

                                                                  CRÉDITOS = _____  

Rio Grande (RS), ____/ ____/ 20___ . 

         

__________________________________________________ 

    Professor(a) Responsável das Atividades Complementares 

 

 De acordo, nos termos do parecer. 

 

 

 Em _____/ _______/ _____ . 

 

 

          

 ___________________________________________________ 

  Coordenação do Curso de Graduação de Ciências Econômicas 

        Obs.: Utilizar um formulário para cada atividade complementar. 
                  * Ler regulamento para realização e registro das atividades complementares (disponível na Coordenação do Curso de Graduação em Ciências  

                     Econômicas).  

Recebido: ___/ ___/ 20__ 

 

Protocolo:______________ 

 

Responsável: 

 

 

___________ 


