TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE BIOTECNOLOGIA

I - Atividade Complementar Acadêmica

Grupo

Item

Atividade

Pontuação por
item

Pontuação
máxima

1

ACIEPE (Atividades Curriculares de Integração Ensino,
Pesquisa e Extensão)

10 pontos por
ACIEPE

20

2

Bolsa monitoria e monitoria voluntária

15 pontos por
disciplina

30

3

Certificação de línguas estrangeiras

10 pontos por
certificado

20

4

Participação em órgãos colegiados

15 pontos por
semestre

30

Portaria de nomeação do aluno

40

Histórico escolar emitido pela
Instituição anfitriã ou declaração
equivalente expedida pelo órgão
de controle acadêmico da
universidade (não será aceita
declaração emitida por docentes)

40

Histórico escolar emitido pela
Instituição brasileira ou
declaração equivalente expedida
pelo órgão de controle acadêmico
da universidade (não será aceita
declaração emitida por docentes)

100

Carta de aceite ou xérox do artigo

80

Comprovante de agência de
fomento

5

II - Atividade
Complementar em
Pesquisa

6

Disciplinas cursadas em instituição estrangeira que não
estejam na grade curricular obrigatória ou optativa

5 pontos/crédito (1
crédito = 15 horas
de atividades)

Disciplinas cursadas em instituição brasileira fora da
5 pontos/crédito (1
UFSCar que não estejam na grade curricular obrigatória crédito = 15 horas
ou optativa
de atividades)

7

Publicação ou aceite de artigo em revista internacional
indexada

8

IC com bolsa

25 pontos por
artigo
20 pontos por
semestre

Documentos comprobatórios
Certificado oficial de participação
na ACIEPE emitido pela UFSCar
e ProEx
Relatório ou documento do centro
ou instituição
Certificado (exemplo: TOEFL ou
similares para cada língua;
certificado institucional de
conclusão de curso)

Pontuação
do aluno

Página

II - Atividade
Complementar em
Pesquisa
III - Atividade
Complementar em
Atuação
profissional
IV - Atividade
Complementar de
Extensão

9

11

Apresentação de trabalho na forma oral em eventos
científicos
Apresentação de trabalho na forma de pôster ou painel
em eventos científicos

12

Estágios não obrigatórios no exterior

10

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

V - Eventos

IC sem bolsa e cadastrada no PUIC

23
24
25
26

15 pontos por
semestre
15 pontos por
apresentação
10 pontos por
apresentação
15 pontos por
bloco de 80 horas

10 pontos por
bloco de 80 horas
10 pontos por
Bolsa atividade (na área do curso)
semestre
10 pontos por
Bolsa treinamento (na área do curso)
semestre
Participação em projeto de extensão cadastrado na
10 pontos por
ProEx (não contemplados nos próximos itens)
semestre ou
10 pontos por
Atividades de Extensão Ligadas a Biotecnologia
semestre
Participação como voluntário em projetos sociais ligados
5 pontos por
a área, sem sobrepor a outras atividades
projeto
Participação em projeto PET - Atividades não
10 pontos por
contempladas em outro item
semestre
5 pontos por
Atletas que representam a UFSCar e/ou Biotecnologia
semestre
Cursos presenciais na área, em eventos/instituições
2 pontos por carga
acadêmico-tecnológicas
de 2 horas
Minicursos ou workshops na área, em
1 ponto por carga
de 2 horas
eventos/instituições acadêmico-tecnológicas presencial
Participação em palestras, oficinas ou rodas de conversa
2 pontos por
relacionadas ao curso presencial ou virtual
palestra
Participação em eventos científicos (Congressos,
10 pontos por
Simpósios e similares) presencial ou virtual
evento
Organização de eventos acadêmico-científicos de grande
20 pontos por
porte na modalidade presencial ou virtual (eventos que
evento
durem mais de 1 dia), desde que não sobreponham
1 ponto por carga
Curso EAD
de 2h
Estágios não obrigatórios no Brasil

60

Certificado emitido pela
Universidade

75

Certificado ou atestado do evento

70

Certificado ou atestado do evento

60

Declaração emitida pelo superior
ou responsável no exterior

60
60
40
60
60
40
60
20

Declaração emitida pelo superior
ou responsável
Relatório ou documento da
ProGrad
Relatório ou documento da
ProGrad
Declaração do coordenador do
projeto
Certificado emitido pelo professor
responsável
Certificado/declaração do
coordenador do projeto/atividade
Relatório aprovado pelo
coordenador do PET
Atestado comprobatório emitido
pelo coordenador do treino

50

Certificado ou atestado

20

Certificado ou atestado

30

Certificado ou atestado

60

Certificado ou atestado

60

Declaração do docente membro
ou do presidente da Comissão
Organizadora

30

Certificado ou atestado do curso

V-

27

Visitas técnicas em eventos científicos

2 pontos por visita

10

Certificado ou atestado

150 pontos = 60h = 4 créditos
Outras atividades poderão ser valoradas pela coordenação de curso, caso tal atividade seja considerada como complementar pelo Conselho de Curso de
Graduação em Biotecnologia.

