
 
 
 

 
1 

 

REQUERIMENTO PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

ESTUDANTE 

Nome:  Data Nascimento: _____/_____/_____ 

Campus: Matrícula: 

Curso: Ano / Período: 

Telefone: +55 XX XXXXX-XXXX E-mail: 

 
O aproveitamento das atividades profissionais é regido pelos artigos 30 a 33, do Regulamento de Estágio do IFBA. O aproveitamento 
de atividades de extensão, de monitorias e de participação em projeto de iniciação científica na disciplina de Estágio Curricular, está 
amparado no art. 2°, § 3°, da Lei n° 11.788/08. 
 
As atividades de extensão, de monitorias e de participação em projeto de iniciação científica não poderão ser objeto de 
aproveitamento nos cursos técnicos e de licenciatura, com base, respectivamente, no Documento Orientador de Gestão dos Cursos 
Técnicos do IFBA – PROEN/DETEC 2018* e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação 
Básica em Nível Superior**. 
* e nas Resoluções CNE/CP N°6 /2012 e CONSUP N° 30/2016 ** e nas Resoluções CNE/CP N°2/2002 e CNE/CP N°1 /2015. 
 
 

 
O requerente solicita o aproveitamento das seguintes atividades: 

 Profissionais       De Monitoria  

 Extensão       De Iniciação Científica 

 
Data de solicitação: _____/_____/_____  ___________________________________________ 

         Assinatura do Aluno 
 

 

Ao selecionar uma ou mais opções, informe os documentos comprobatórios que serão anexados a este Requerimento. Devem ser 
entregues à Coordenação de Estágio do Campus ou unidade equivalente.  
 
Atividades profissionais: 

 Declaração de experiência profissional emitida pela instituição onde houve o vínculo profissional e devidamente assinada pelo 
seu representante, apresentando, além das informações de identificação do estudante: a) a função e o cargo desempenhados, b) as 
principais atividades desenvolvidas, c) o tempo de trabalho e d) o período a ser computado para aproveitamento; 

 Inscrição de microempreendedor individual (MEI); 
 Atestado de capacidade técnica emitido pelo contratante contendo o período em que se realizou a prestação do serviço; 
 Contratos de prestação de serviço; 
 Notas fiscais de serviços realizados; 
 Outros: _________________________________________________________________. 

Carga horária das atividades profissionais: _____ horas. 

Atividades de extensão: 
 Registro do projeto de extensão;  
 Certificado de participação no projeto de extensão; 
 Declaração do Orientador do projeto ou do Coordenador de Pesquisa e Extensão do Campus informando a carga horária 

dedicada às atividades de extensão; 
 Outros: _________________________________________________________________. 

 

Carga horária das atividades de extensão: _____ horas. 

Atividades de monitoria: 
 Termo de compromisso da monitoria; 
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 Plano de trabalho da monitoria;  
 Certificado de monitoria; 
 Comprovação de frequência; 
 Outros: _________________________________________________________________. 

Carga horária das atividades de monitoria: _____ horas. 

Atividades em projetos de iniciação científica: 
 Registro do projeto de iniciação científica; 
 Certificado de participação no projeto de iniciação científica; 
 Declaração do Orientador do projeto ou do Coordenador de Pesquisa e Extensão do Campus informando a carga horária 

dedicada às atividades de iniciação científica; 
 Outros: _________________________________________________________________. 

Carga horária das atividades de iniciação científica: _____ horas. 

Carga horária total para de aproveitamento de atividades: ______ horas. 
 

 
 
 

PARECER DO COLEGIADO/COORDENAÇÃO DO CURSO 

________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Status do Requerimento:   Indeferido    Aproveitamento total de horas    Aproveitamento parcial: ______horas.    
 

____________________________________________       

                  Coordenador de Curso 

       Em /       / 


