Anexo

2-

NORMAS

PARA

REGISTRO

DAS

ATIVIDADES

COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO, COMO PARTE FLEXÍVEL DO
CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOFÍSICA.

Art. 1º - São consideradas Atividades Complementares de Graduação (ACGs),
as atividades pertinentes e uteis para a formação humana e profissional do
acadêmico.

Art. 2º - Para concluir o Curso de Geofísica, cada estudante deve realizar 120
horas em ACGs.

Parágrafo Único - Obrigatoriamente, deverão ser cumpridas ao menos 12 horas
de ACGs em cada uma das seguintes quatro categorias: (1) Ensino; (2)
Pesquisa; (3) Extensão; (4) Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de
Gestão.

Art. 3º - A classificação e as regras de atribuição de carga horária das ACGs
dentro de cada categoria estão descritas nos Quadros de 1 a 4.

Art. 4º - A solicitação de registro e o cômputo de horas como ACGs deverá ser
realizado pelos estudantes junto a Secretaria Acadêmica, obedecendo os prazos
definidos pelo Calendário Acadêmico.

Parágrafo Único - Para dar entrada na solicitação, cada estudante deve
entregar, na Secretaria Acadêmica, o formulário específico para tal devidamente
preenchido juntamente com os documentos comprobatórios da realização das
atividades.

Art. 5º - A análise da solicitação e a atribuição de horas de ACGs serão
realizadas por uma Comissão Especial nomeada pela Comissão de Curso de
Geofísica.

Art. 6º - O registro das horas de ACGs no Histórico Escolar serão realizadas pela
Secretaria Acadêmica de acordo com os prazos estabelecidos pelo Calendário
Acadêmico.

Art. 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Curso de
Geofísica.

1-Quadro Categoria Ensino
Descrição da
ACG
Participação
em Cursos,
Minicursos
ou Palestras
na área de
Geofísica
Participação
em Evento

Monitoria

Estágios não
obrigatórios

CH
Atividades
Carga
Máxima Desenvolvidas horária
40
Curso,
01 hora
Minicurso ou
Palestra na
área de
Geofísica
20

40

40

Como ouvinte

Monitoria
voluntária ou
subsidiária

Critérios/Local/Tempo
Para cada hora do
curso, minicurso ou
palestra assistida, no
máximo 10 horas por
evento

01 hora Evento local, por evento
02
horas

Evento regional, por
evento

03
horas

Evento nacional, por
evento

04
horas
06
horas

Evento internacional,
por evento
Por semestre para
monitorias de
componentes
curriculares
profissionalizantes de
geofísica

04
horas

Por semestre para
monitorias de
componentes
curriculares básicas.
Para cada 10 horas de
atividade em estágio
realizado na área de
geofísica ou
geociências,
contabilizando no
máximo 10 horas por
semestre.

02
horas

2-Quadro Categoria Pesquisa
Descrição
da ACG
Participação
em evento

CH
Máxima
40

Atividades
Carga
Desenvolvidas
horária
Como
02 horas
Apresentador
de trabalho
(poster ou oral) 04 horas

Cursos PET,
Empresa Jr,
grupos de
estudo dirigido
ou equivalente

Critérios/Local/Tempo
Evento local, por
evento
Evento regional, por
evento

06 horas

Evento nacional, por
evento

08 horas

Evento internacional,
por evento
Para cada 10 horas da
atividade total,
contabilizando no
máximo 10 horas por
semestre
Por semestre

Atuação em
núcleos
temáticos

20

01 hora

Atividades
de iniciação
científica em
Pesquisa
Publicação
de
Trabalhos
(primeiro
autor)*

50

10 horas

50

15 horas
10 horas

05 horas

03 horas

*Para coautoria será contabilizada metade das horas.

Revista científica
indexada pela CAPES
Revista científica não
indexada pela CAPES
ou resumo expandido
em anais de eventos
profissionais
Anais de Eventos
profissionais (nacional
ou internacional)
Anais de Eventos não
profissionais (nacional
ou internacional)

3-Quadro Categoria Extensão
Descrição da
ACG
Participação
em
Atividades
de Extensão

CH
Máxima

Atividades
Carga
Desenvolvidas horária
a)
02
Participação
horas
em projetos
de Extensão

Critérios/Local/Tempo
Para cada 10 horas da
atividade total, em
projetos de extensão na
área de geofísica ou
geociências,
contabilizando no
máximo 12 horas por
semestre

01 hora Para cada 10 horas da
atividade total, em
projetos que não sejam
da área de geofísica ou
geociências,
contabilizando no
máximo 6 horas por
semestre

40
b)
Organização
de Eventos de
Extensão

01 hora Por dia trabalhado no
evento, contabilizando
no máximo 10 horas por
semestre

c)
Participação
em Eventos
ou Atividades
de Extensão

04
horas

Por evento,
contabilizando no
máximo 10 horas por
semestre

02
horas

Por atividade,
contabilizando no
máximo 10 horas por
semestre

4-Quadro Categoria Atividades culturais e artísticas, sociais e de gestão:
Descrição da
ACG
Participação em
comissões

Participação na
representação
estudantil

CH
Máxima
16

16

Atividades
Desenvolvidas

Carga
horária

Critérios/Local/Tempo

Participação em
comissões a
nível de Curso,
Campus ou
Universidade

05 horas

Locais, por semestre

08 horas

Superiores, por semestre

Participação na 05 horas
representação
estudantil a nível
de Campus,
08 horas
Universidade ou
fora

A nível de Campus, por
semestre

Premiação por
distinção ou
mérito
acadêmico

03 horas

Por distinção ou mérito

A nível de Universidade ou
fora, por semestre

Distinção e
méritos
acadêmicos

12

Participação em
cursos de línguas
estrangeiras

20

05 horas

Por semestre ou nível de
curso concluído com
aprovação

Participação em
atividades sociais
junto à
comunidade
externa

12

03 horas

Por atividade social
realizada, contabilizando no
máximo 06 horas por
semestre

Atuação em
atividades
esportivas como
representante do
Campus

12

02 horas

Por dia do evento

Participação em
Atividades de
Gestão do Curso

12

06 horas

Por semestre de participação

Participação em
atividades
culturais e
artísticas

12

06 horas

Por semestre de participação
em atividades regulares

01 hora

Por dia de participação em
atividades esporádicas

