
 

Tabela – Atividades Complementares de Graduação deferidas pelo curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
 

Grupo Modalidade Máximo de horas Instrumentos para avaliação 

I ATIVIDADES DE ENSINO 

1.1 Componentes curriculares 

cursados em IES e que não 

tenham sido aproveitados ou 

enquadrados como CCCGs 

10% da carga horária do componente 

curricular 

Histórico escolar 

1.2 Cursos de formação 

complementar e de áreas afins 

do curso (formação eneralista, 

humanista e acadêmica) 

05 horas para cada 20 horas de 

curso (máximo de 15 horas por 

curso) 

Cópia do certificado acompanhada do original 

1.3 Monitoria em componentes 

curriculares de cursos na 

UNIPAMPA (subsidiada ou não) 

12 horas por semestre Atestado ou declaração do professor 

responsável ou cópia de certificado que 

comprove a carga horária de monitoria 

acompanhada do original 

1.4 Participação em projetos de 

ensino, (como bolsista ou 

iniciação científica voluntária) 

12 horas por semestre 

(limitado a 24 horas por projeto) 

Comprovante ou declaração do coordenador do 

projeto ou cópia de certificado de participação 

que comprove a carga horária das atividades 

acompanhada do original 



 

 

1.5 Estágios não obrigatórios 

relacionados a atividades 

de ensino 

10 horas para cada 60 horas de 

estágio 

Cópia de atestado, declaração e/ou certificado 

da instituição onde a atividade foi cumprida 

acompanhada do original 

1.6 Participação como ouvinte 

em eventos de ensino, 

pesquisa e extensão 

(incluindo oficinas ou 

minicursos) 

05 horas por evento (eventos com 

menos de 05 horas vale carga 

horária total) 

Cópia do certificado acompanhada pelo original 

1.7 Organização de eventos de 

ensino 

20 horas por evento 

1.8 Participação como ouvinte 

em defesas de Trabalho de 

Conclusão de Curso 

05 horas para participação como 

ouvinte em 75% das defesas 

semestrais (semestre com menos de 

05 defesas vale 01 hora por defesa) 

Cópia do certificado (emitido pelo docente 

responsável pelo componente curricular) 

acompanhada do original 

1.9 Publicação e/ou apresentação de atividades de ensino em eventos e fontes de referência acadêmica impressa 

ou de acesso online (livros, capítulos de livros, anais, periódicos, jornais, revistas e vídeos) 

1.9.1 Autoria de livro de ensino 35 horas por livro Cópia da capa acompanhada do livro 

1.9.2 Autoria de capítulo de livro 

relacionado a atividades de 

ensino 

25 horas por capítulo Cópia do capítulo acompanhada do livro 



 

 

1.9.3 Resumos simples em anais 

de eventos nacionais 

5 horas por publicação Trabalho impresso e cópia do certificado 

acompanhada do original 

1.9.4 Resumos simples em anais 

de eventos internacionais 

10 horas por publicação 

1.9.5 Resumos expandidos e 

trabalhos completos em 

eventos nacionais 

10 horas por publicação 

1.9.6 Resumos expandidos e 

trabalhos completos em 

eventos internacionais 

15 horas por publicação 

1.9.7 Apresentação oral ou na 

forma de pôster de trabalhos 

de ensino 

05 horas por apresentação Cópia do certificado de apresentador 

acompanhada do original 

1.9.8 Apresentação na condição de 

palestrante, conferencista, 

panelista ou debatedor em 

eventos de ensino 

10 horas por apresentação 

1.9.9 Notas técnicas ou científicas 05 horas por publicação Trabalho impresso com informações para 

pesquisa em base de dados 1.9.10 Artigos em periódico nacional 20 horas por publicação 

1.9.11 Artigos em periódico 

internacional 

30 horas por publicação 



 

 

1.9.12 Textos em jornais e revistas 10 horas por publicação Cópia do texto acompanhada do original ou com 

informações para pesquisa em base de dados 

1.9.13 Vídeos sobre atividades de 

ensino 

05 horas por vídeo Cópia do vídeo em mídia digital e informações 

para pesquisa em base de dados 

II ATIVIDADES DE PESQUISA 

2.1 Participação em projetos 

de pesquisa, (como 

bolsista ou iniciação 

científica voluntária) 

12 horas por semestre 

(limitado a 24 horas por projeto) 

Atestado ou declaração do coordenador do 

projeto ou cópia de certificado de participação 

que comprove a carga horária das atividades 

acompanhada do original 

2.2 Estágios ou práticas não 

obrigatórios em atividades 

de pesquisa 

10 horas para cada 60 horas de 

estágio 

Cópia de atestado, declaração e/ou certificado 

da instituição onde a atividade foi cumprida 

acompanhada do original 

2.3 Organização de eventos de 

pesquisa 

20 horas por evento Cópia do certificado acompanhada pelo original 

2.4 Publicação e/ou apresentação de atividades de pesquisa em eventos e fontes de referência acadêmica 

impressa ou de acesso online (livros, capítulos de livros, anais, periódicos, jornais, revistas e vídeos) 

2.4.1 Autoria de livro de pesquisa 35 horas por livro Cópia da capa acompanhada do livro 

2.4.2 Autoria de capítulo de livro 

relacionado à pesquisa 

25 horas por capítulo Cópia do capítulo acompanhada do livro 

2.4.3 Resumos simples em anais 

de eventos nacionais 

05 horas por publicação Trabalho impresso e cópia do certificado 

acompanhada do original 



 

 

2.4.4 -Resumos simples em anais 

de eventos internacionais 

10 horas por publicação  

2.4.5 Resumos expandidos e 

trabalhos completos em 

eventos nacionais 

10 horas por publicação 

2.4.6 Resumos expandidos e 

trabalhos completos em 

eventos internacionais 

15 horas por publicação 

2.4.7 Apresentação oral ou na 

forma de pôster de trabalhos 

de pesquisa 

05 horas por apresentação Cópia do certificado de apresentador 

acompanhada do original 

2.4.8 Apresentação na condição de 

palestrante, conferencista, 

panelista ou debatedor em 

eventos de pesquisa 

10 horas por apresentação 

2.4.9 Notas técnicas ou científicas 05 horas por publicação Trabalho impresso com informações para 

pesquisa em base de dados 2.4.10 Artigos em periódico nacional 20 horas por publicação 

2.4.11 Artigos em periódico 

internacional 

30 horas por publicação 

2.4.12 Vídeos sobre atividades de 

pesquisa 

05 horas por vídeo Cópia do vídeo em mídia digital e informações 

para pesquisa em base de dados 



 

 

III ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

3.1 Participação em projetos 

de extensão, (como 

bolsista ou iniciação 

científica voluntária) 

12 horas por semestre 

(limitado a 24 horas por projeto) 

Atestado ou declaração do coordenador do 

projeto ou cópia de certificado de participação 

que comprove a carga horária das atividades 

acompanhada do original 

3.2 Estágios e práticas não 

obrigatórios em atividades 

de extensão 

10 horas para cada 60 horas de 

estágio 

Cópia de atestado, declaração e/ou certificado 

da instituição onde a atividade foi cumprida 

acompanhada do original 

3.3 Organização de eventos de 

extensão 

20 horas por evento Cópia do certificado acompanhada pelo original 

3.4 Publicação e/ou apresentação de atividades de extensão em eventos e fontes de referência acadêmica 

impressa ou de acesso online (livros, capítulos de livros, anais, periódicos, jornais, revistas e vídeos) 

3.4.1 Autoria de livro de extensão 35 horas por livro Cópia da capa acompanhada do livro 

3.4.2 Autoria de capítulo de livro 

relacionado à extensão 

25 horas por capítulo Cópia do capítulo acompanhada do livro 

3.4.3 Resumos simples em anais 

de eventos nacionais 

05 horas por publicação Trabalho impresso e cópia do certificado 

acompanhada do original 

3.4.4 Resumos simples em anais 

de eventos internacionais 

10 horas por publicação 



 

 

3.4.5 Resumos expandidos e 

trabalhos completos em 

eventos nacionais 

10 horas por publicação  

3.4.6 Resumos expandidos e 

trabalhos completos em 

eventos internacionais 

15 horas por publicação 

3.4.7 Apresentação oral ou na 

forma de pôster de trabalhos 

de extensão 

05 horas por apresentação Cópia do certificado de apresentador 

acompanhada do original 

3.4.8 Apresentação na condição de 

palestrante, conferencista, 

panelista ou debatedor em 

eventos de extensão 

10 horas por apresentação 

3.4.9 Notas técnicas ou científicas 05 horas por publicação Trabalho impresso com informações para 

pesquisa em base de dados 3.4.10 Artigos em periódico nacional 20 horas por publicação 

3.4.11 Artigos em periódico 

internacional 

30 horas por publicação 

3.4.12 Vídeos sobre atividades de 

extensão 

05 horas por vídeo Cópia do vídeo em mídia digital e informações 

para pesquisa em base de dados 

 

IV ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, SOCIAIS E DE GESTÃO 



 

 

4.1 Participação de atividades 

de caráter artístico, cultural 

ou social 

10 horas por evento (eventos com 

menos de 10 horas vale carga 

horária total) 

Cópia do certificado acompanhada pelo original 

4.2 Participação em 

campanhas beneficentes, 

educativas, ambientais 

4.3 Organização de campanhas 

beneficentes, educativas, 

ambientais e outras 

atividades de caráter 

artístico, cultural ou social 

20 horas por evento 

4.4 Premiação referente a 

trabalho acadêmico 

(ensino, pesquisa e 

extensão), artístico, 

cultural ou social 

15 horas por premiação Cópia do certificado de premiação 

acompanhada do original 

4.5 Estágios não obrigatório 

com atividades artísticas, 

culturais, sociais e de 

gestão administrativa e 

acadêmica 

10 horas para cada 60 horas de 

estágio 

Cópia de atestado, declaração e/ou certificado 

da instituição onde a atividade foi cumprida 

acompanhada do original 



 

 

4.6 Representação discente em 

órgãos colegiados 

10 horas por ano Portaria de nomeação ou comprovante de 

participação 

4.7 Representação discente em 

diretórios acadêmicos 

05 horas por ano 

4.8 Participação em atividades 

de gestão acadêmica, 

(como bolsista ou iniciação 

científica voluntária) 

12 horas por semestre 

(limitado a 24 horas por projeto) 

Atestado ou declaração do coordenador do 

projeto ou cópia de certificado de participação 

que comprove a carga horária das atividades 

acompanhada do original 

 

 

  


