Manual para Preenchimento do Formulário de Solicitação de
Convalidação de Atividades Complementares
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de sistemas
O presente documento tem por objetivo guiar o discente na solicitação de convalidação de
atividades complementares como condição parcial para a obtenção do grau de Tecnólogo em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
O regimento das atividades complementares, bem como cargas horárias mínimas, pode ser
encontrado no Projeto Pedagógico do Curso.
Para a solicitação da convalidação das atividades complementares deverão ser preenchidos
dois formulários (disponíveis em http://irati.ifpr.edu.br/menu-institucional/secretaria-academica/):
1 – Requerimento para solicitação de validação das horas de Atividade Complementares de
Graduação;
2 – Planilha descritiva de atividades realizadas;
No requerimento do item 1, o aluno deverá preencher apenas seus dados pessoais, sendo
uma parte do formulário (devidamente demarcada no documento) de preenchimento da comissão
de avaliação. Esse documento, que será devolvido para o discente após a avaliação, registrará a
quantidade de horas validadas, entretanto, só será computada a quantidade máxima observada
em cada grupo. Por exemplo, digamos que um discente apresentou certificados equivalentes a 200
horas de atividade no Grupo 1 – Atividades de Ensino, no formulário constará o total de 200
horas, mas serão computadas apenas 98h, que é o máximo para tal grupo.
Juntamente com o formulário do item 1, o discente deverá entregar a planilha descrita no
item 2. Tal planilha deverá ser preenchida eletronicamente, dada sua natureza, e entregue
assinada. Esse documento também será devolvido para o discente para que saiba quais itens foram
validados.
A planilha possui os seguintes campos:
• Atividade: descrição da atividade complementar em que o discente pode obter
pontos (pré-preenchida);
• Equivalência: a equivalência entre a carga horária da atividade e a pontuação
considerada (pré-preenchida);
• Carga Horária Máxima: a carga horária máxima que é considerada por atividade
(pré-preenchida);
• Certificado: o nome do curso/evento/etc presente no certificado apresentado
(preenchimento por parte do discente);
• Quantidade de horas solicitadas: a carga horária presente no certificado (deve
estar explícita no documento) (preenchimento por parte do discente);
• Quantidade validada: a quantidade de horas validada pela comissão
(preenchimento por parte da comissão julgadora);
• Observações: observações que a comissão julgar necessárias, como por exemplo,
o motivo de não aceitação de um certificado (preenchimento por parte da comissão
julgadora).
Caso o discente deseje apresentar mais de um certificado para o mesmo item, deverá incluir
uma nova linha na planilha para descrever tal certificado, sempre agrupando todos os
certificados da mesma natureza. Tomemos como exemplo a Figura 1. Nela, deseja-se convalidar
a carga horária de duas disciplinas optativas (libras e ecologia), como cada certificado deve constar
em sua própria linha, deve ser feita uma cópia do item desejado para que todos os certificados
sejam contemplados.

Figura 1 - Exemplo de preenchimento da tabela com mais de um certificado de mesma natureza

Atividades que não possuem certificado atrelado devem ser removidas, constando na
planilha apenas os itens que possuírem atividade.
Quando um certificado constar mais de um tipo de atividade, esse deverá ser desmembrado
em mais de um item, de forma a contemplar todas as atividades do mesmo. Na tabela 2 temos um
exemplo do Sipex, que contempla diversas atividades. Assim, o certificado é usado para pontuar
diversos itens. Perceba que no item “Participação em atividades culturais”, do Grupo 2, o discente
deverá registrar a carga desejada já considerando a equivalência. No exemplo, o discente
participou de uma atividade cultural, tendo direito a pleitear então 10 horas. Deve-se observar se a
quantidade de horas pleiteadas é igual ao total apresentado no certificado.

Figura 2 - Exemplo de preenchimento da tabela com certificados de múltiplas atividades.

É de dever do discente enquadrar as atividades em suas devidas categorias, ficando assim
a comissão à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Caso o aluno solicite a convalidação de um
certificado em uma categoria incorreta, o mesmo não será recategorizado pela comissão durante
a avaliação.

