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Resolução CPG/IESA n. 001/2019 

FICHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES MESTRADO 
 

ATIVIDADES Conversão das horas 
Máximo de 
horas por 
atividade 

Total 
horas 

EVENTOS    

Ouvinte em evento regional (CH ≥ 20h)  15  
(por evento) 45  

Ouvinte em evento nacional (CH ≥ 20h) 20 
(por evento) 80  

Ouvinte em evento internacional (CH ≥ 20h) 30 
(por evento) 120  

Membro de comissão organizadora de evento 
regional (incluindo o SINP) 

20 
(por evento) 40  

Membro de comissão organizadora de evento 
nacional e/ou internacional 

40 
(por evento) 80  

Curso/oficina ministrado em evento 
internacional / nacional / regional (CH ≥ 4h) 

15 
(por evento) 45  

Participação em cursos e oficinas relacionados 
as áreas temáticas do programa (CH ≥ 8h) 

5 
(por evento) 20  

PESQUISA    
Participação regular em grupo de pesquisa 
cadastrado no diretório do CNPq (por período 
ininterrupto de 1 ano) 

20 
(por ano) 

20  

Participação regular em pesquisa financiada - 
CNPq, FAPEG, FINEP e outros (por cada período 
ininterrupto de 1 ano) 

20 
(por participação) 

40  

PUBLICAÇÕES    
Artigos completos em periódicos qualis A1 e A2, 
publicado ou com carta de aceite 

150 
(por artigo) SL  

Artigos completos em periódicos qualis B1 e B2, 
publicado ou com carta de aceite 

70 
(por artigo) SL  

Artigos completos em periódicos qualis B3, B4 e 
B5, publicado ou com carta de aceite 

30 
(por artigo) 

SL  

Publicação de livro em editora com corpo 
editorial, como autor ou co-autor 

70 
(por livro) 

SL  

Publicação de capítulo de livro em editora com 
corpo editorial 

30  
(por capítulo) 

SL  

Organização de livro (com corpo editorial) 40  
(por livro) 90  

Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos internacionais 

30 
(por trabalho publicado) 

60  
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ATIVIDADES Conversão das horas 
Máximo de 
horas por 
atividade 

Total 
horas 

Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos nacionais 

20 
(por trabalho publicado)

20 

Trabalhos completos publicados em anais de 
eventos regionais 

10 
(por trabalho publicado)

30 

Resumos expandidos publicados em anais de 
eventos internacionais/nacionais 

15 
(por trabalho publicado) 45 

OUTRAS ATIVIDADES 
Participação como ouvinte em defesas de 
dissertação/tese 

3 
(por participação) 

15 

Participação em atividades de intercâmbio no 
exterior com vinculação direta a sua pesquisa, 
ou resultantes de convênios interinstitucionais 

150 
(por mês) 

SL 

Pareceristas de artigos, resumos simples e 
resumos expandidos em revistas acadêmicas 

40 
(por revista/ano) 

20 

Participação em comissão científica de eventos 
científicos nacionais/internacionais 

30 
(por evento) 

SL 

ATIVIDADES COM DESIGNAÇÃO DA 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 
Participação em comissões vinculadas ao 
programa 

15 
(por comissão) 

30 

Representação discente junto a CPG 25 
(por semestre) 

50 

Ouvinte em palestras divulgadas/promovidas 
pelo programa 

5 
(por palestra) 

15 

Participação em outras atividades promovidas 
pelo programa 

1 
(por hora) 

20 

SEMINÁRIO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Apresentação de um certificado de participação (01 crédito) _____créditos 

Apresentação de um certificado de apresentação (02 créditos) _____créditos 

Total de Créditos _____créditos 
TOTAL GERAL DE CRÉDITOS OBTIDOS (MESTRADO) 

Mínimo 4 créditos, sendo 1 crédito em atividades complementares e 3 créditos no SINPGeo. 
Solicitado: _____créditos Homologado: _____créditos 

*Legenda: SL: sem limites, CH: carga horária.
* Cada crédito em atividade complementar corresponde a 48h.
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