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RESOLUÇÃO CIAMB Nº 003 de 03 de junho de 2005 

 
                                                            
Estabelece as atividades complementares 
e suas equivalências em créditos. 

             
       

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais da UFG, em reunião realizada em 03 de junho de 2005, 
 
 
       RESOLVE: 

 
 

Art. 1º - Serão consideradas atividades complementares o estágio docência, 
artigos científicos publicados pelo discente – exceção aqueles relacionados com disciplinas, bem 
como com o exame de qualificação - livros, capítulos de livros, participação em eventos 
científicos com apresentação de trabalho(s) e produção de patentes. 

 
Parágrafo Único – A equivalência entre atividade complementar e número 

de créditos se dará da seguinte forma: 
 

I. O estágio docência equivalerá a 04 créditos, em concordância com o 
Art. 4 da Resolução CEPEC 472 de 19/10/1999. 

II. Artigo científico com temática ambiental publicado ou aceito para 
publicação em revista indexada no Qualis da CAPES, tendo o 
discente como principal autor e atestado pelo orientador, equivalerá 
a 02 créditos. 

III. Artigo científico com temática ambiental publicado ou aceito para 
publicação em revista indexada no Qualis da CAPES, não tendo o 
discente como principal autor e atestado pelo orientador, equivalerá 
a 01 crédito, limitado ao máximo de 01 crédito neste item. 

IV. Livro com temática ambiental publicado ou aceito para publicação 
por editora com corpo editorial equivalerá a 03 créditos. 

V. Capítulo de livro com temática ambiental publicado ou aceito para 
publicação por editora com corpo editorial equivalerá a 02 créditos. 

VI. Participação em evento promovido por sociedade científica com 
publicação de trabalho completo em anais, tendo o discente como 
principal autor e atestado pelo orientador, equivalerá a 01 crédito, 
limitado ao máximo de 02 créditos. 

VII. Cada patente com temática ambiental depositada ou aprovada e 
publicada equivalerá a 04 créditos. 

 
Art. 2º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Doutorado em Ciências Ambientais da UFG. 


