PROPOSTA APROVADA PELO COLEGIADO DE CURSO – REUNIÃO 31 DE AGOSTO DE 2016
Código da
Atividade (SIE)
ATV 01417
ATV 01412
ATV 01410
ATV 01411
ATV 01414

ATV 01416

Nome da Atividade

Tipo da Atividade

Carga horária equivalente

1- Monitoria em disciplinas dentro e fora do curso
2 – Apoio técnico às atividades de manutenção do
laboratório
3- Participação em cursos, atividades de Pesquisas e de
extensão extracurriculares
4- Participação em trabalhos de iniciação Científica
5 – Estágio não obrigatório

Monitoria
Apoio Técnico

45 horas / semestre
30 horas / semestre

Carga horária
máxima
150 horas
75 horas

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão
De iniciação Científica e de pesquisa
Estágio extracurricular

75 horas / semestre

150 horas

75 horas / semestre
75 horas / semestre*
* Cada 60 horas de estágio corresponde a
15 horas de atividade complementar
75 horas /semestre
Até 30 horas de curso
15 horas por
curso
Cursos superiores a 30 horas
30 horas
por curso
Até 30 horas de curso
5 horas por
curso
Cursos superiores a 30 horas
10 horas
por curso
15 horas por curso (Módulo de 30 horas
no mínimo)
15 horas por semestre de curso (Limitado
a 60 horas)
75 horas / semestre

150 horas
150 horas

45 horas / disciplina

150 horas

Visita Técnica monitorada

15 horas / visita

75 horas

Participação em eventos
Apresentação de trabalhos
Publicação de trabalhos

15 horas / evento
30 horas / trabalho
Trabalho publicado em Congresso: 15
horas
Artigo completo publicado em periódico
indexado: 60 horas

75 horas
75 horas

6 – Participação em cursos dentro e fora da Ufes (cursos
extracurriculares) com certificado
Inclusão dos cursos de idiomas, de informática e cursos
de curta/média duração

Cursos extracurriculares
Inclusão de Cursos Presenciais de
curta duração
(inferior a 1 semestre)
Inclusão de Cursos de Cursos à
distância de curta duração
(inferior a 1 semestre)
Inclusão de cursos de informática
Inclusão de Cursos de Idiomas

ATV 01413

7 - Participação em grupo PET

ATV 01415

8 – Realização de disciplinas eletivas cursadas além das
necessárias para completar o curso
9 – Visitas técnicas não previstas em programas de
disciplinas do curso com acompanhamento de professor
10 – Participação em Eventos Científicos (ouvinte)
11- Apresentação de trabalhos em congressos
científicos

ATV 01420
ATV 01419
ATV 01409

Inclusão de Publicação de artigos em Congressos e em
Revistas (periódicos)

Atividades desenvolvidas com
bolsas PET
Disciplinas eletivas

150 horas
-

-

150 horas

ATV 01418
ATV 01421

12- Apoio em eventos científicos da UFES
13 – Participação em projetos dentro de empresas
juniores, CA e DA
Inclusão da participação de membros estudantis em
Órgãos Colegiados como Colegiado de Curso,
Departamento de Curso, Conselho Departamental.

Organização de Eventos

Artigo completo publicado em periódico
não indexado: 30 horas
30 horas / evento
45 horas / semestre
45 horas /semestre

150 horas
150 horas
-

Organização estudantil

Aprovado em Reunião de Colegiado de 31 de Agosto de 2016

