ANEXO I
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CARGA HORÁRIA
SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE CARGA HORÁRIA
CARGA
HORÁRIA MÁXIMA
CATEGORIAS
ATIVIDADES
PARA
BACHARELADOS E
LICENCIATURAS
Mini-cursos e cursos, presenciais e à
distância, formação em línguas
20h
estrangeiras, proficiência.
Participação efetiva em atividades de
extensão e comunitárias da Instituição
20h
ou de outras Instituições.
Prestação de serviços como extensão
à comunidade, sobretudo à população
carente, com questões ligadas à
cidadania, família, saúde, educação,
moradia, meio ambiente, dentre
outras, experimentando a função
20h
social do conhecimento produzido e
Trabalho voluntário em Instituições
Escolares, Fundações Filantrópicas
relacionadas com a proposta do
curso.
EXTENSÃO
Disciplina que não integre a matriz
curricular, cursada na Instituição ou
20h
em outra Instituição de ensino
superior.
Participação em palestras, jornadas,
simpósios, encontros, conferências,
20h
seminários, debates, congressos e
outros eventos
Participação com aprovação em
cursos oferecidos pela IES como
20h
atividades de extensão, bem como
outros que vierem a ser oferecidos
Atividades culturais como cinema,
12h
teatro, musicais, entre outros *
Atuação como funcionário público em
atividades relacionadas à justiça ou
10h
obras públicas.
Participação na prática da iniciação
científica
com
relatório
de
80h
desempenho do professor orientador
**
PESQUISA
Participação
e
realização
de
80h
pesquisas teóricas e/ou empíricas
Participação efetiva em grupo de
estudos ou de pesquisa, com
80h
frequência registrada e orientação
docente.

CARGA
HORÁRIA
MÁXIMA PARA
TECNÓLOGOS
10h

10h

10h

10h

10h

10h

6h
5h

40h

40h
40h

Produção individual ou coletiva de
livros, artigos didáticos ou científicos,
capítulo de livros, softwares, vídeos e
filmes.
Participação
em
exposições
e
mostras científicas.
Presença, como ouvinte, em defesa
de trabalho de conclusão de curso, de
dissertação de Mestrado e de tese de
Doutorado, e PIN com elaboração de
relatório
referente
à
temática
desenvolvida
pelo
graduando,
mestrando ou doutorando.
Produção de material didático

ENSINO

ATIVIDADE DE
REPRESENTA
ÇÃO
ESTUDANTIL

OUTRAS
ATIVIADES

Apresentação de trabalhos em
eventos científicos
Monitoria *** e tutoria
Participação em cursos à distância.
Participação em Organização
Estudantil devidamente comprovada.
Participação em órgãos colegiados.
Participação como Representante de
Turma ou Vice Representante de
Turma ****
Doação de Sangue
Horas excedentes das atividades
acima
Estagiário não obrigatório *****

40h

20h

20h

10h

25h

13h

25h

13h

50h
50h
30h
25h

25h
25h
15h

25h

13h
13h

25h

13h

05h

05h

Variável
60h

Variável
30h

* Mediante a apresentação do ingresso original. Serão computadas 2h por evento assistido.
** Para o cômputo da participação nas atividades relativas à iniciação científica, da
Instituição, o aluno deverá mostrar o original do comprovante mais o relatório da atividade
que foi desenvolvida.
*** Será computada apenas uma monitoria por Curso.
**** Serão computadas 05 horas por semestre de participação nas atividades de
representação estudantil.
***** Para os Cursos Bacharelados o estágio deve ser até o 6º Período e para os
Tecnólogos e Gestão até o 2º Período.

