
TABELA DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Nome: Matrícula: 

Carga Horária Destinada – 100 horas 

Grupo A  

Atividades de iniciação à docência e á pesquisa 

Atividades Hora 

Realizada 

Hora 

Computada 

Rubrica 

Professor 

Rubrica 

Coordenador 

  

Exercício de monitorias em disciplinas que 

compõem o currículo do curso; 
  

    

Participação em grupos de estudo/pesquisa 

sob supervisão de professores e/ou do 

Departamento de Pós-graduação;  

  

    

Visita Técnica ou de Campo       

Grupo B 

Congressos, seminários, conferências, publicações e outras atividades assistidas 

Atividades Hora 

Realizada 

Hora 

Computada 

Rubrica 

Professor 

Rubrica 

Coordenador 

  

Participação em jornadas, simpósios, 

congressos, seminários, encontros, 

conferências, fóruns, debates, palestras 

assistidas, cujos temas sejam relacionados 

ao curso 

  

    

Assistir a defesa de TCC do curso de 

graduação (mínimo 10) 
  

    

Apresentação oral de trabalhos em eventos 

científicos e/ou tecnológicos 
  

    

Apresentação de painéis em eventos 

científicos e/ou tecnológicos 
  

    

Apresentação de seminários ofertados a 

título de desenvolvimento de 

conhecimentos específicos do Curso, mas 

que não componham a programação 

específica das disciplinas; 

  

    

Eventos, mostras, exposições assistidas.       

Publicações       

Grupo C 

Experiência profissional complementar 

Atividades Hora 

Realizada 

Hora 

Computada 

Rubrica 

Professor 

Rubrica 

Coordenador 

  

Realização de estágios extracurriculares, 

desenvolvidos com base em convênios 

firmados pela UEZO, vinculados ao curso; 

  

    

Realização de estágio extracurricular em 

locais com responsabilidade técnica 

profissional, na área do curso; 

  

    

Realização de estágios em Empresa Júnior / 

Incubadora de Empresa; 
  

    

Organização de Palestras, seminários, 

congressos, conferências e oficinas, cursos 
  

    



e eventos culturais; 

       

Grupo D 

Atividades de Extensão 

Atividades Hora 

Realizada 

Hora 

Computada 

Rubrica 

Professor 

Rubrica 

Coordenador 

  

Cursos à distância com aderência à área de 

formação; 
  

    

Disciplinas cursadas em programas de 

extensão na área do curso; 
  

    

Atividades de extensão realizadas pela 

UEZO; 
  

    

Participação em projetos sociais 

relacionados a área. 
  

    

Participação em oficina cultural sob a 

supervisão de professor, com prévia 

comunicação à Coordenação; 

  

    

Cursar disciplinas com aprovação em outro 

curso de graduação desde que autorizado 

pelo Colegiado do Curso. 

  

    

Total de horas por extenso    

 

 

 

 

O Curso Pleno em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – MODALIDADE GESTÃO 

AMBIENTAL, tem por finalidade formar um profissional capaz de exercer atividades 

no magistério superior, institutos de pesquisa, indústrias, laboratórios e, ainda, 

desenvolver valores que possibilitem uma atuação profissional competente, 

comprometida com critérios humanísticos, éticos, legais e de rigor científico. 

Considerando que o objetivo básico e comum a todas as disciplinas ministradas 

nesse curso é dar ao egresso todas as habilidades anteriormente citadas, a despeito das 

especificidades de cada uma, é desejável que o tratamento metodológico dos conteúdos 

de ensino tenha elementos comuns centrados no eixo proposto de ensino, pesquisa e 

extensão. Dessa forma a Instituição poderá, ao longo do período acadêmico, promover 

seminários, palestras, sediar e organizar congressos, simpósios, conferências, e outros 

eventos de cunho científico, bem como mostras, exposições, debates, e atividades 

culturais.  

O aluno poderá também aproveitar a participação em atividades externas, como 

atividades complementares. A forma como as atividades complementares podem 

compor a carga horária estão mostradas na tabela abaixo. O aluno deverá entregar todos 



os comprovantes regularizados durante o semestre letivo, no final do período, por meio 

de formulários, relatórios e comprovação documental própria. O registro do rendimento 

acadêmico em Atividades Complementares se fará somente por meio da indicação de 

carga horária, não sendo passível de nota numérica. 

O aceite da documentação comprobatória própria, compete ao Coordenador do 

Curso e a um professor competente indicado pelo NDE, que encaminharão em 

formulário próprio o relatório final indicando a situação de cada aluno especificando a 

carga horária total computada, à Secretaria Acadêmica. Somente as atividades 

realizadas durante o período em que o aluno estiver matriculado no curso e 

frequentando-o regularmente serão computadas.  

Compete ao NDE do Curso esclarecer as dúvidas referentes à interpretação das 

horas computadas, bem como suprir as lacunas e elaborar normas complementares 

necessárias. 

 


