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ANEXO I - Atividades complementares regulamentadas pelo Colegiado do Curso de Engenharia Florestal da 
UFSJ, com respectivas cargas horárias e formas de comprovação. 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 

Iniciação Científica 20 h/semestre Certificado da PROPE ou Departamento 

Participação em Programa PET 20 h/semestre Certificado do Tutor PET 

Membro de Empresas Juniores 10 h/semestre Certificado do Orientador da Empresa Jr. 

Desenvolvimento de Projetos em Empresas Juniores 10 h/projeto Certificado do Orientador da Empresa Jr. 

Monitoria (por disciplina) 10 h/semestre Certificado da Coordenação do Curso 

Resumo simples de trabalho científico em congresso/simpósio 
ou similar 

5 h/resumo simples Certificado de participação e cópia do re-
sumo nos anais do evento 

Resumo expandido de trabalho científico em congresso/sim-
pósio ou similar 

10 h/resumo expandido Certificado de participação e cópia do re-
sumo nos anais do evento 

Trabalho completo em congresso/simpósio ou similar 
15 h/trabalho completo Certificado de participação e cópia do tra-

balho nos anais do evento 

Artigo publicado em revista e jornal não-indexados 5 h/artigo Cópia do artigo ou carta de aceite 

Artigo publicado em revista científica indexada 20 h/artigo Cópia do artigo ou carta de aceite 

Participação como ouvinte em Simpósio, Congresso ou even-
tos similares 

Equivalente 
(Máximo 5 h/evento) 

Certificado de participação no evento 

Participação em palestras independentes 2 h/palestra Certificado de participação na palestra 

Participação em curso de curta duração 
Equivalente 

(Máximo 10 h/curso) 
Certificado de participação no curso 

Monitor em eventos acadêmicos 
Equivalente (Máximo 

10h/evento) 
Certificado de monitor no evento acadê-
mico 

Membro de Comissão Organizadora de Evento Acadêmico 
15 h/evento Certificado de membro da comissão orga-

nizadora do evento 

Palestrante em Simpósio, Congresso ou eventos similares 
5 h/palestra 

 
Certificado de palestrante no evento 

Ministrante de curso em Simpósio, Congresso ou eventos si-
milares (Carga horária mínimo de 4 horas/curso) 

Equivalente * 2 
(Máximo 20 h/curso) 

Certificado de ministrante do curso no 
evento 

Ministrante de curso independentes (Carga horária mínimo de 
4 horas/curso) 

Equivalente * 2 
(Máximo 20 h/curso) 

Certificado de ministrante do curso emitido 
pelo Organizador do curso ministrado 

Estágio extracurricular (não-obrigatório) 
Equivalente * 1/3 Declaração ou certificado do estágio extra-

curricular com carga horária especificada 

Participação em projeto de extensão 
20 h/semestre Certificado da PROEX ou Instituição ou 

Empresa ou Departamento 

Membro de Colegiados, Centro Acadêmico e, ou Conselhos 
Universitários 

10 h/semestre Declaração ou Portaria de membro da res-
pectiva Instância 

Visita técnica ou expedição científicas desvinculadas de disci-
plinas 

5h/visita Declaração de participação da visita téc-
nica ou expedição científica 

Dia de campo 
5h/dia de campo Declaração ou certificado de participação 

no dia de campo 

Curso de língua estrangeira 
Equivalente * 1/3 Declaração ou certificado do curso com 

carga horária cursada 

Grupo de estudo 10 h/semestre Declaração ou certificado de participação 

Atividade voluntária 
Equivalente (Máximo de 

10h/atividade) 
Declaração ou certificado de participação 
na atividade voluntária aprovado pelo Cole-
giado do Curso* 

Observação: Cada atividade complementar será contabilizada até atingir o máximo de 40 horas. 
 


