
Atividades de Ensino 

Monitorias referentes ao curso (voluntária ou 
remunerada) 

10 horas/semestre, se remunerada. 
15 horas/semestre, se voluntária. 

Participação em tutoria 05 horas/semestre 

Atividades de Pesquisa 

MODALIDADE DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR  LIMITE MÁXIMO DE CARGA HORÁRIA 
Participação em projetos de pesquisa e/ou extensão 05 horas/semestre 

Publicação de artigos científicos em periódico 
especializado/científico 

30 horas/artigo Qualis A 
20 horas/artigo Qualis B 

Publicação de resumo em Anais de eventos 05 horas/resumo em evento nacional 
07 horas/resumo em evento internacional 

Programa de Iniciação Científica 15 horas/semestre 

Autor e co-autor de livro/capítulo de livro na área de 
conhecimento do curso 

15 horas/livro ou capítulo 

Membro da comissão organizadora de eventos  08 horas/evento 

Apresentação de trabalho em eventos científicos 
(nacional, regional ou internacional) 

03 hora/evento, se evento regional; 
05 horas/evento, se evento nacional; 
10 horas/evento, se evento internacional. 

Atividades de Extensão 

MODALIDADE DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR  LIMITE MÁXIMO DE CARGA HORÁRIA 
Participação em eventos diversos (seminários, 
palestras, conferências, congressos, encontros 
nacionais e regionais ou similares)  

25% da carga horária do evento 

Prática de campo (extra disciplina), Dia de Campo 
(extra disciplina), Visita técnica (extra disciplina) 
Com certificado e carga horária igual ou superior a 08 
horas. (alterado em 07/05/2021 pelo NDE e válido a 
partir do semestre 2021/01). 

05 horas/atividade 

Ministrante de curso, mini curso ou palestra de 
extensão 

05 horas/atividade, se curso ou mini curso; 01 
hora/semestre por palestra. 

Participação em Empresa Junior Se cargo diretor 15 horas/semestre, se cargo 
colaborador 10 horas/semestre, se cargo trainee 5 
horas/semestre. 

Representante estudantil em conselhos do curso e 
outros de reconhecida relevância (Conselhos de 
classe, Conselhos da UFG, Conselhos Municipais e 
Estaduais relacionados ao curso) 

05 horas/semestre 

Curso de língua estrangeira 05 horas/semestre 

Cursos Extracurriculares na área de conhecimento 25% da carga horária do curso, se presencial. 
10% da carga horária do curso, se EAD. 
Limitado ao máximo de 30 horas 

Participação em defesa de Trabalho de Conclusão de 
Curso, Mestrado e Doutorado. 

01 hora/semestre limitado ao máximo de 05 horas 

Atividade de Estágio 

Realização de estágio não-obrigatório 10 horas por semestre limitado ao máximo de 40% 
da carga horária mínima de atividade complementar 

 


