
 

 
 

 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DOS DOCUMENTOS PARA ATIVIDADES 

CURRICULARES COMPLEMENTARES 

 

1. O preenchimento do formulário deverá seguir os seguintes passos disponíveis ao final do 

formulário. Em negrito estão os passos que realmente importam para o caso de uso de 

formulário eletrônico. 

 

a) Verificar, considerando o quadro abaixo, quais documentos podem ser utilizados como 

comprovantes de atividades complementares. 

b) Fazer cópia simples dos comprovantes de atividades complementares. Não serão aceitos 

originais (NO CASO ELETRÔNICO, FAZER UPLOAD DOS DOCUMENTOS EM PASTA 

NO DRIVE) 

c) Classificar cada cópia de comprovante de atividade complementar de acordo com o 

código indicado na 1ª coluna (Atividade) do quadro abaixo, escrevendo o referido código 

(Exemplo: E1) no canto superior direito do comprovante (NO CASO ELETRÔNICO, VOCÊ 

DEVERÁ SALVAR O DOCUMENTO DIGITALIZADO COM UMA NUMERAÇÃO, A 

MODALIDADE - ver lista no regulamento - E SEU NOME - ex:  "Doc01 - E5 - João Silva" 

d) Agrupar as cópias dos comprovantes na sequência indicada na 1ª coluna (Atividade) do 

quadro abaixo: Modalidade Ensino (E1, ..., E7), Modalidade Pesquisa (P1, ..., P7), Modalidade 

Extensão (X1, X2), Modalidade Representação Estudantil (R1, R2) (NO CASO ELETRÔNICO, 

IGNORE ESTE PASSO) 

e) Numerar sequencialmente, a partir do número 1, todas as cópias dos comprovantes. (NO CASO 

ELETRÔNICO, IGNORE ESTE PASSO) 

f) A lista de documentos para comprovação das atividades está no Anexo I das Normas de 

Atividades Complementares, disponível no site do 

IPPUR/GPDES.  http://www.ippur.ufrj.br/index.php/pt-br/gpdes-2/regulamento   

 

2. Preenchimento do quadro existente neste formulário: 

 

a) Preencher, para cada linha, a 2ª coluna (quantidade de comprovantes) com o total de 

comprovantes apresentados para cada atividade. No caso de não haver comprovantes 

para uma determinada atividade, colocar um traço. 

b) Preencher, para cada linha, a 3ª coluna (Comprovante inicial) com o número de 

sequência do primeiro comprovante (ex, no caso eletrônico: doc01) e a 4ª coluna 

(Comprovante final) com o número de sequência do último comprovante (caso eletrônico, só 

preencher se houver mais de um arquivo para a mesma modalidade). Colocar traço quando 

não houver comprovantes! 

c) Preencher, para cada linha, a 6ª coluna (Carga horária apurada) com o total de carga 

horária apurada para cada atividade, respeitando os limites estipulados na 5ª coluna (Carga 

horária total máxima). 

d) Preencher a última linha do quadro (Carga horária total) com o somatório de todas as 

cargas horárias apuradas. 

e) NÃO preencher a 7ª coluna (Carga horária concedida). Reservada aos avaliadores. 

f) Apresentar este formulário e as cópias simples dos documentos comprobatórios na 

secretaria do GPDES, preenchido e assinado o termo de autenticidade (NO CASO 

ELETRÔNICO, ENVIAR O LINK DO DRIVE COM TODOS OS DOCUMENTOS 

NUMERADOS E O FORMULÁRIO PREENCHIDO) 

http://www.ippur.ufrj.br/index.php/pt-br/gpdes-2/regulamento

