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Formulário de Análise de Prática Profissionalizante 
1- Prática Profissionalizante – Categoria Ensino 

 

Item Atividade Exigências Horas atribuídas por atividade Horas 
computadas 

1.1 Disciplina oferecida por Curso do 
IFRS, além das disciplinas normais 
exigidas pelo seu Curso.  

a) Apresentar atestado de conclusão 

com aprovação. 

b) Não ter sido utilizada para 

aproveitamento de disciplina regular 

do curso. 

Limitado a 50% da carga horária da 
disciplina na área do curso; 
Limitado a 25% da carga horária da 
disciplina fora da área do curso; 
Não poderá exceder 30% da carga 
horária total necessária. 
*Disciplinas fora da área do curso 
deverão ser analisadas pela Comissão 
para deferimento. 

 

1.2 Disciplina oferecida em Curso de 
outras Instituições de Ensino 
(Reconhecidas pelo MEC). 

a) Apresentar atestado de conclusão 

com aprovação; e 

b) Não ter sido utilizada para 

aproveitamento de disciplina regular 

do curso. 

Limitado a 50% da carga horária da 
disciplina na área do curso; 
Limitado a 25% da carga horária da 
disciplina fora da área do curso; 
Não poderá exceder 30% da carga 
horária total necessária. 
*Disciplinas fora da área do curso 
deverão ser analisadas pela Comissão 
para deferimento. 

 

1.3 Atuação como bolsista ou voluntário 
em  projeto de ensino oferecido 
pelo IFRS. 

a) Apresentar atestado ou certificado 

com carga horária; ou 

b) Relatório Final do projeto cadastrado 

indicando participação e carga 

horária. 

Computa-se o total de horas do atestado 
ou certificado, não excedendo 50% da 
carga horária total necessária. 
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1.4 Líder de Turma. Apresentar documentos comprovando 

presença nas reuniões de colegiado 

1 hora por reunião de Colegiado, limitado 
a 5 horas por semestre letivo. 

 

1.5 Representação Estudantil em cargos 
eletivos e Comissões do IFRS. 

a) Apresentar atestado ou portaria com 

a indicação do cargo; e 

b) Apresentar documentos 

comprovando presença nas reuniões. 

1 hora por reunião, limitado a 5 horas por 
semestre letivo. 

 

1.6 Viagens de estudos e visitas 
técnicas relacionadas a área do 
Curso, desde que não desenvolvidas 
em horário de aula. 

Apresentar atestado ou certificado com carga 

horária. 

Computa-se o total de horas do atestado 
ou certificado, não excedendo 30% da 
carga horária total necessária. 

 

1.7 Estágio curricular não obrigatório. Apresentar relatório de estágio aprovado pelo 

orientador com o total de horas trabalhadas 

Computa-se o total de horas do atestado 
ou certificado, não excedendo 50% da 
carga horária total necessária. 
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2- Prática Profissionalizante – Categoria Extensão 

 

Item Atividade Exigências Horas atribuídas por atividade Horas 
computadas 

2.1 Participação como ouvinte em Eventos: 
Seminários, palestras, congressos, 
simpósios, semanas acadêmicas, 
conferências, encontros, etc. 

Apresentar atestado ou certificado com 

carga horária. 

Computa-se o total de horas do 
atestado ou certificado, não excedendo 
50% da carga horária total necessária. 

 

2.2 Atuação como palestrante ou oficineiro 
sobre temas na área do Curso. 

Apresentar atestado ou certificado com 

nome da atividade e carga horária; 

Computa-se o total de horas do 
atestado ou certificado, não excedendo 
20% da carga horária total necessária. 

 

2.3 Participação em cursos e/ou 
treinamentos na área do Curso ou afim, 
promovidos por Instituições de Ensino 
(Reconhecidas pelo MEC) 

a) Apresentar atestado ou certificado 

com carga horária do curso; e 

b) Apresentar conteúdo 

programático. 

Computa-se o total de horas do 
atestado ou certificado para cursos 
presenciais e 50% das horas para 
cursos não presenciais. 
*Cursos de extensão fora da área do 
Curso deverão ser analisados pela 
Comissão para deferimento. 
Não poderá exceder 50% da carga 
horária total necessária. 

 

2.4 Participação em cursos e/ou 
treinamentos na área do Curso ou afim, 
ofertados por instituições que não se 
enquadram no item 2.3. 

c) Apresentar atestado ou certificado 

com carga horária do curso; e 

d) Apresentar conteúdo 

programático. 

Computa-se o total de horas do 
atestado ou certificado para cursos 
presenciais e 50% das horas para 
cursos não presenciais. 
*Deverão ser analisados pela Comissão 
para deferimento. 
Não poderá exceder 40% da carga 
horária total necessária. 
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2.5 Atuação como bolsista ou voluntário em 
projeto de extensão ofertado pelo IFRS 
(Entende-se também como atividades: 
participação em comissão organizadora 
de evento de extensão ou colaborador. 

Apresentar atestado ou certificado com 

indicação das horas trabalhadas. 

Computa-se o total de horas do 
atestado ou certificado, não excedendo 
50% da carga horária total necessária. 

 

2.6 Atuação em empresa júnior, incubadora 
tecnológica, trabalhos sociais e 
voluntários. 

Apresentar comprovante com carga 

horária. 

Computa-se o total de horas do 
comprovante, não excedendo 30% da 
carga horária total necessária. 
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3- Prática Profissionalizante – Categoria Pesquisa 

Item Atividade Exigências Horas atribuídas por atividade Horas 
computadas 

3.1 Apresentação, autoria ou coautoria de 
trabalhos publicados em anais de 
eventos. 

Apresentar atestado ou certificado com a 

indicação de autoria. 

2 horas por apresentação em pôster; 
5 horas por apresentação oral, não 
excedendo a 15% da carga horária total 
necessária. 
*Em caso de coautoria será computado 
50% das horas citadas acima. 

 

3.2 Atuação como bolsista ou voluntário 
em projeto de Pesquisa oferecido pelo 
IFRS. 

Apresentar atestado ou certificado com 

indicação das horas trabalhadas. 

Computa-se o total de horas do atestado 
ou certificado, não excedendo 50% da 
carga horária total necessária. 

 

 


