Formulário de Acompanhamento das

Curso: Bacharelado em Direito

Atividades Complementares
Matrícula:

Código da Turma:

Nome:

Semestre:

Atividades de Extensão

Atividades de Pesquisa

Atividades de Ensino

Atividade
A aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do Curso de
Direito da Faculdade, e que contribuam para o aprimoramento e
atualização na área de formação do aluno.

Até 40H/A

Exercício efetivo de monitoria, com formalização institucional e exigência
de parecer final favorável do professor responsável.

Até 80H/A

Grupos de Estudos Supervisionados, participação em grupos de estudo de
temas da área do Curso de Graduação em Direito ou afins.

Até 60H/A

Visitas Técnicas

Até 20H/A

participação em projetos de pesquisa como aluno colaborador

Até 80H/A

Trabalho de redação de artigo ou ensaio, publicado efetivamente em
jornal ou revista acadêmica (com ISBN e Conselho Editorial): a) resumo –
5h/a; b) resumo expandido -10h/a; c) artigo – 20h/a; d) capítulo de livro 15h/a;
e) trabalho completo em anais de evento – 10h/a;

Até 60H/A

Apresentação comprovada de trabalhos ou comunicações em eventos
culturais ou científicos, individual ou coletivamente, em semanas de
iniciação científica, seminários, e outros.

Até 20H/A
(até três)

Publicação de produções técnicas (5h/a para cada trabalho)

Até 15H/A
(até três)

participação em atividades de extensão

Até 80H/A

Exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou privada

Até 60H/A

Exercício de estágio extracurricular na Casa de Mediação criada pelo
convênio entre a UNILEAO e defensoria Pública

Até 80H/A

Congressos, seminários, cursos, conferências e palestras assistidas

Até 60H/A

Eventos, amostras, exposições, jornadas, encontros assistidas

Até 60H/A

Seminário Literário

Oficina do Juri Simulado ou participação na condição de Jurado em sessão
do Tribunal Popular do Juri

Resumo Final

Limite de Carga
Horária

Data
CH

Data
CH

Data
CH

Data
CH

Total
CH

Até 40H/A

(20h/a
Cada livro)

Até 20H/A

____/____/_____

Atividades de Ensino

Data

Atividades de Pesquisa
Atividades de Extensão
Total de CH Acumulada

Visto do Aluno

Visto do Funcionário

