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ATIVIDADES DE ENSINO 

Código Atividade complementar Tipo de Atividade CH 

ATV00723 Aprovação em disciplinas de domínios 

conexos 

Atividade de ensino, pesquisa e 

extensão 

5h para cada 

15h de atividade 

 

ATV00706 Cursos especiais/ programas na área de 

informática/ idiomas/ 

Cursos extracurriculares 5h para cada 

15h de atividade 

 

ATV00706 Atividade como capacitador Cursos extracurriculares 5h para cada 

15h de atividade 

 

ATV00707 Estágio não obrigatório Estágios extracurriculares 20h para cada 

60h de atividade 

 

ATV00703 Exercício da função de monitor no curso de 

graduação respectivo. 

  Monitoria 10h para cada 

semestre 

 

ATV00718 Participação de curso de extensão, minicursos 

e feiras 

 Atividade de ensino, pesquisa e extensão 5h para cada 

15h de atividade 

 

ATV00721 Debatedor/palestrante em eventos  Participação em eventos 5h para cada 

15h de atividade 

 

 

 

ATIVIDADES DE PESQUISA 

Código Atividade complementar Tipo de Atividade CH 

ATV00709 Estudos ou trabalhos monográficos de IC Atividade de ensino, pesquisa e 

extensão 

 

10h para cada 

atividade 

ATV00716 Participação como ouvinte em defesas 

públicas de monografias/dissertações/teses 

 

Outras atividades 3 horas para 

cada 

participação 

ATV00715 Participação em grupos de pesquisa Atividade de ensino, pesquisa e 

extensão 

10h para cada 

semestre 



 

ATV00712 Participação em projetos de pesquisa 

institucional/ iniciativa docente 

 

Atividade de ensino, pesquisa e 

extensão 

10h 

semestralmente 

para cada 

projeto  

ATV00713 Publicação de livros/capítulos de 

livros/trabalhos em anais – íntegra 

 

Publicação de trabalhos - íntegra 15h por 

publicação 

ATV00714 Publicação de livros/capítulos de 

livros/trabalhos em anais - íntegra 

Publicação de trabalhos - resumo 10h por 

publicação 

 

ATV00711 Publicação de trabalhos científicos Publicação de trabalhos - íntegra 10h por 

publicação 

 

ATV00722 Publicação em revistas Publicação de trabalhos - íntegra 10h por 

publicação 

 

ATV00710 Trabahos de pesquisa Atividade de ensino, pesquisa e 

extensão 

10h por 

publicação 

 

 

 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Código Atividade complementar Tipo de Atividade CH 

ATV00726 Participação como organizador de eventos Organização de eventos 5h para cada 

15h de atividade 

 

ATV00719 Participação como ouvinte em atividades ou 

eventos culturais 

Participação em eventos 5h para cada 

atividade 

 

ATV00723 Apresentação de trabalhos científicos em 

eventos 

De iniciação científica e de pesquisa 10h para cada 

atividade 

 

ATV00721 Debatedor/ palestrante em eventos Participação de eventos 5h para cada 

evento 

ATV00720 Participação como ouvinte em palestras, 

seminários, congressos 

 

 Participação em eventos 2h para cada 

evento 

ATV00724 Participação em órgão de entidade de 

natureza acadêmica e sócio-cultural 

 

 Organização estudantil 10h por 

semestre 



ATV00725 Representação em colegiados acadêmicos ou 

administrativos 

 

Participação em órgãos colegiados 10h por 

semestre 

ATV00717 Participação em projetos, programas ou 

serviços de extensão 

Atividade de pesquisa, ensino e 

extensão 

10h 

semestralmente 

para cada 

projeto 
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