
UEFS
Colegiado de Engenharia de Alimentos

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

tabela atualizada em março de 2012

Nome do(a) discente: matrícula:

Atividade valor unitário Parciais [h] total [h] máximo 

[h]

Artigo (publicação de artigo científico em revista 

especializada ou em anais de eventos)

25 h/publicação sem 

limite

Apresentação (participação em eventos técnicos, 

científicos e culturais  com apresentação de 

trabalho)

20 h/evento sem 

limite

Iniciação científica (participação  em projetos de 

iniciação  científica institucionais  registrados na 

PPPG orientados por docentes, com ou sem bolsa)

50 h/ano, 3 anos 

máx.
150

Extensão (participação em projetos institucionais 

de extensão orientados por docentes)

50 h/ano, 3 anos 

máx.
150

Monitoria (participação em monitorias de 

disciplinas pertencentes ao currículo)

50 h/ano, 3 anos 

máx.
150

Estágios (estágios não obrigatórios) 50 h/ano, 3 anos 

máx.
150

Empresa Júnior (participação em E. Júnior) 30 h/ano, 3 anos 

máx.
90

Eventos (participação  em jornadas, seminários, 

congressos  como ouvinte, monitor ou em comissões 

de realização).

Até 10 h/evento
82

Mesário Voluntário (participação em eleições 

municipais, estaduais ou federais)

20 h/1º turno, 

10h/2º turno, 2 

eleições máx.

60

Representação (representação estudantil 

CONSEPE, CONSU, Departamentos, Colegiado)

10 h/ano, 3 anos 

máx.
30

Diretório (participação estudantil em diretório 

central dos estudantes e/ou acadêmico)

10 h/ano, 3 anos 

máx.
30

Mini-cursos (participação em mini-cursos de 

eventos técnicos e científicos)

Carga horária 

mínima de 4 h

Visita-técnica (participação  em visitas-técnicas 

reconhecidas, quando a carga horária não esteja 

vinculada a atividade  prática de uma disciplina)

1 h/visita

Treinamento (em engenharia  de alimentos, 

acompanhado de profissional  responsável)

a carga horária do 

treinamento

Cursos (cursos de informática e língua estrangeira) 5 h/semestre, para 

cada 60 h cursadas

Voluntário (em projetos institucionais  de 

extensão , iniciação científica ou monitoria em 

disciplinas  pertencentes  ao currículo)

25 h/sem

Palestras (participação em palestras técnicas) 1 h /palestra

Organização (de eventos registrados no 

Colegiado  de Engenharia  de  Alimentos)

1 a 20 h/evento

Bolsa-auxílio 1 a 10 h /ano

Outras atividades  reconhecidas  pelo Colegiado 

de Engenharia de Alimentos, discriminadas  acima)

134

Carga horária total contabilizada [h] mín. 206

Data: contador:


