
 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE HORAS – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 

Mestrando(a):...........................................................................................................................................................................Turma:............................................... 
 

1) Carga Horária máxima: 30 h/a 
 

 
Item 

 
Atividade Complementar 

Limite computado para 
a validação das horas 

Equivalência em horas 
das atividades 

realizadas 

Quantidade 
apresentada 

Quantidade 
oficialmente 
computada 

1 Estágio de Docência. Até um evento  10 horas   

2 Orientação de trabalhos de monografia ou TCC’s de graduação, 
vinculados ao tema da dissertação, em cursos de Direito 
reconhecidos pela MEC. 

Até o limite de 2 (dois) 
orientações 

1 hora   

3 Orientação de trabalhos de monografia de especialização, 
vinculados ao tema da dissertação, em Cursos de Direito 
autorizados pelo MEC. 

Até o limite de 2 (dois) 
orientações 

2 horas   

4 Participação comprovada documentalmente, em evento classificado 
segundo critério da Capes como local ou regional, na qualidade de 
painelista ou conferencista. 

Até o limite de 2 (dois) 
participações 

2 horas   

5 Participação comprovada documentalmente, em evento científico 
nacional ou internacional classificado segundo critério da Capes, na 
qualidade de painelista ou conferencista. 

Até o limite de 2 (dois) 
participações.  

3 horas   

6 Apresentação de banner em evento científico de caráter regional ou 
nacional, em nível de pós-graduação. 

Até 3 (três) banners 2 horas   

7 Participação documentada como ouvinte em eventos científicos da 
área, organizados pelo Programa ou pelo Unicesumar. 

Até 3 (três) eventos 2 horas   

8 Participação documentada como ouvinte em bancas de Defesa de 
Dissertação na área.  

Até 3 (três) eventos 2 horas   

9 Participação documentada dos alunos como ouvintes em eventos 
científicos da área. 

Até 3 (três) eventos  2 horas   

10 Participação em comissão organizadora de evento científico 
promovido pela Unicesumar. 

Até 2 (dois) eventos 5 horas   

11 Participação com atividade desempenhada em grupo de 
pesquisa do Programa, comprovada documentalmente 
mediante declaração do líder do grupo.   

Até o limite de 1 
(um) grupo de 
pesquisa por ano 

4 horas   

12 Participação, comprovada documentalmente, mediante 
apresentação de relatório, em projetos de extensão do 
Programa. 

Até o limite de 2 
(projetos) 

5 horas   

CARGA HORÁRIA TOTAL COMPUTADA  



 

2) Carga Horária máxima: 30 h/a 

 

Item Atividade Complementar Limite computado para a 
validação das horas 

Equivalência em 
horas das atividades 

realizadas 

Quantidade 
apresentada 

Quantidade 
oficialmente 
computada  

13 Publicação de trabalho científico aderente às linhas de 
pesquisa do Programa, em periódico qualificado com Estrato 
Qualis B2 e B3. 

Sem limite 05 horas   

14 Publicação de trabalho científico aderente às linhas de 
pesquisa do Programa, em periódico nacional qualificado 
com Estrato Qualis A1, A2 e B1 

Sem limite 15 horas   

15 Publicação de capítulo de livro, vinculado ao tema da 
dissertação, em obra coletiva organizada por editora 
nacional com conselho editorial e registro,contendo a 
participação de pelo menos 3 programas de pós graduação 
stricto sensu em Direito, em versão impressa ou eletrônica. 

Até o limite de 2 (dois) 
capítulos (não 
podendo ser dois em 
uma mesma obra) 

3 horas   

16 Publicação em Anais de Congresso Científico de caráter 
local, regional ou nacional 

Até 2 (dois) trabalhos 3 horas   

17 Publicação em eventos do CONPEDI (nacional ou 
internacional) 

Até 3 (três) trabalhos 5 horas   

18 Organização de obra coletiva, com vinculação ao tema da 
dissertação, publicada por editora nacional com conselho 
editorial e registro, contendo a participação de pelo menos 3 
programas de pós graduação stricto sensu em Direito, em 
versão impressa ou eletrônica. 

Até o limite de 1 (uma) 
obras coletivas 
publicadas por editoras 
nacionais com 
conselho editorial e 
registro 

10 horas   

19 Publicação de obra (livro) de autoria individual ou co-
autoria vinculada ao tema da dissertação por editora 
nacional ou internacional, com conselho editorial e registro, 
em versão impressa ou eletrônica. 

Até 1 (um) livro 10 horas   

CARGA HORÁRIA TOTAL COMPUTADA  

 
Maringá, ................ de................................................ de 20........... 

 
__________________________________                             ____________________________________ 

Mestrando(a)                                                                                         Orientador 
 

____________________________________________ 
Coordenadora de Atividades Complementares 


