
 

 

 

  

Atividades Comprovantes Pontuação Limite Máximo

I. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Monitoria e Oficinas de estudos Declaração do professor com horas e período de realização até 50 h/semestre 200 horas

Representação discente com participação nas reuniões  Declaração/ata de eleição/declaração coordenador até 25h/semestre 75 horas

Cursos de especialização na área Certificado e  Histórico Escolar até 200 horas 200 horas

Curso de língua estrangeira
Certificado de conclusão do curso com período de realização e 

carga horária
até 50 horas/idioma 150 horas

Intercâmbio com universidades estrangeiras Certificado do curso Horas realizadas 250 horas

Participação em núcleos de pesquisa da Graduação e Pós-Graduação Declaração do líder do núcleo de pesquisa da frequência e datas até 50h/semestre 100 horas

Iniciação Científica finalizada Declaração da Consulteg e/ou orientador 350 horas 350 horas

Participação em seminários acadêmicos da área, congressos, conferências e 

palestras 

Certificado de participação com data de realização e horas 

envolvidas 
Horas realizadas 100 horas

Participação na Semana de Economia Certificado de participação (original)
até 25 horas por 

evento 
100 horas

Participação na organização de eventos acadêmicos promovidos pelo 

Departamento ou Universidade
Declaração da Comissão Organizadora com período e horas

até 50 horas por 

evento
100 horas

Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos da área
Certificado de participação/xerox artigo com período de 

realização e horas envolvidas
até 100 horas 100 horas

Publicação de trabalhos em periódicos acadêmicos referenciados Qualis da área Cópia da capa da publicação e do artigo até 200 horas (*) 200 horas

Participação em projetos comunitários Declaração do órgão gestor comperíodo de realização Horas realizadas 200 horas
Cursos de extensão presencial na área Certificado de conclusão com período de realização Horas realizadas 100 horas

Cursos de extensão online na área Certificado com período de realização e carga horária até 01 horas por dia 20 horas

II. ESTÁGIO EXTRA CURRICULAR
Declaração da empresa do termo de realização das horas de 

estágio
- 350 horas

TOTAL 450 -

(*) Horas atribuídas conforme classificação Qualis da publicação. Publicações na área, sem classificação Qualis, darão direito a até 5 horas cada.
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