CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO
(125/2015)

_____________________________________________________________
COMPROVANTE DE CONTAGEM DE REGISTRO DE HORAS DE
ATIVIDADES COMPLEMENTARES - RESOLUÇÃO CONAC 001/2003
Eu, ______________________________________________, aluno(a) do Curso de Ciências Biológicas Bacharelado, matrícula _______________, venho requerer contagem das horas de atividades complementares
abaixo indicadas e devidamente comprovadas, para fins de integralização da carga horária do curso, na forma
prevista nos parágrafos 7 e 8 do Artigo 20 da Resolução CONAC 001/2003.
Data____/_____/_______ Assinatura do requerente: ___________________________________
Atividades complementares regulamentadas pelo Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, com respectivas
cargas horárias individuais e realizadas pelo aluno.
Categorias de Atividades
Participação em consultoria/relatório técnico (p.e.: EIA,
RIMA, plano de manejo de unidade de conservação)
Participação em projeto de extensão
Participação em Grupo PET
Participação em empresas juniores
Monitoria/Assistência didática
Visitas técnicas
Participação em congresso
Resumo em congresso
Resumo expandido em congresso
Trabalho completo em congresso
Apresentação oral de trabalho em congresso
Participação em curso, mini-curso ou palestra
Artigo publicado em periódico científico indexado
Texto publicado em jornais de notícias/revistas
Membro de comissão organizadora de evento científico
Membro de comissão organizadora de evento acadêmico
Membro de colegiados e conselhos
Seminário na instituição

Carga Horária
20/relatório
60/ano
60/ano
60/ano
45/semestre
Conversão 1h/1h
(máximo 20 h)
15/evento
(Máximo 45h)
15/resumo
20/resumo
45/trabalho
30/apresentação
Conversão 1h/1h
(máximo 100h)
60/artigo
30/texto
20/evento
10/evento
5/semestre
15/seminário

Cursos de línguas, música ou Informática

Conversão 2h/1h
(máximo 90h)

Atividades culturais, políticas ou sociais

Conversão 3h/1h
(máximo 60h)

Estágio extracurricular
Atividade profissional comprovada
Grupo de estudos aprovados pelo Colegiado de Ciências
Biológicas

Carga horária convertida

Conversão 3h/1h
(máximo 90h)
5/ano (máximo
20h)
Conversão 3h/1h
(máximo 60h)

Participação em diretoria do Centro Acadêmico

5/mandato
TOTAL
Obs. O aluno deve desenvolver pelo menos 3 modalidades distintas.

DESPACHO:
Declaramos para fins de integralização da carga horária do curso, que o requerente integralizou, mediante a
documentação apresentada, mínimo de 200 horas de atividades complementares conforme planilha acima.
São João del Rei, _____ de ___________________ de__________
Recomenda-se que o requerente guarde este comprovante até a publicação da relação dos aptos à colação de grau no
período solicitado
____________________________________________________________
Coordenadoria do Curso de Ciências Biológicas - COBIO
Universidade Federal de São João del-Rei
Campus Dom Bosco, Praça Dom Helvécio, 74
CEP 36.301-160 São João del-Rei (MG)
Fone: (32) 3379-2473, E-mail: cobio@ufsj.edu.br
____________________________________________________________

