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ATIVIDADES: CARGA HORÁRIA DE 

CADA ATIVIDADE 

CARGA HORÁRIA MÁXIMA QUE 

PODE SER ACUMULADA PARA 

CADA ATIVIDADE 

Monitorias 10 por semestre 40 

Projetos de Iniciação Científica 2.5 por mês em projeto 40 

Projetos de Extensão 2.5 por mês em projeto 40 

Instrutor em Cursos de atualização 

promovidos e organizados no curso de 

ADS e nas áreas específicas do 

mesmo 

0.5 por hora do curso 30 

Participação em Curso Online nas 

áreas estratégicas do curso 

0.1 por hora do curso 25 

Participação em Cursos Presenciais 

nas áreas estratégicas do Curso* 

0.25 por hora do curso 25 

Participação e aprovação em 

Disciplinas Optativas oferecidas pelo 

curso 

0.50 por hora da 

disciplina 

40 

Visita Técnica 1 por viagem 15 

Participação em Jornadas, Simpósios, 

Congressos, Seminários, Palestras ou 

equivalentes nas áreas estratégicas do 

Curso 

2 por evento 20 

Apresentação de trabalhos em 

Congressos, Seminários, Palestras ou 

equivalentes nas áreas estratégicas do 

Curso** 

4 por trabalho 20 

Participação em empresas juniores, 

empresas incubadas que tenham 

vínculo com o IFPB, empresas 

privadas comprovadas com carteira de 

trabalho ou empresas públicas 

comprovadas por declaração fornecida 

pela mesma*** 

20 por 6 meses de 

participação 

40 

Participação em núcleos de estudos e 

de pesquisas vinculadas às áreas 

estratégicas do Curso 

10 por 6 meses de 

participação 

40 

Publicação de artigos completos nas 

áreas estratégicas do Curso 

10 40        



Publicação de artigos curtos nas áreas 

estratégicas do Curso 

5 20

Publicação de resumos nas áreas 

estratégicas do Curso 

2.5 10 

Participação em Representação e 

Administração em Entidades 

Estudantis, Atividade Esportiva 

Ofertada pelo IFPB, Atividade Artística 

e Cultural 

1 por atividade**** 5 

Cursos de Língua Estrangeira 

Moderna 

1 por semestre 7 

 

* Item será considerado mediante avaliação do Colegiado 

** O certificado de comprovação deve evidenciar quem desempenhou o papel de apresentador do trabalho 

ou, no caso de certificados que não esclarecem quem desempenhou o papel de apresentador, o certificado 

deve ser complementado com uma declaração do professor/orientador confirmando quem desempenhou o 

papel de apresentador (ver Ata de Reunião do Colegiado 003/2018). 

*** A pontuação referente à participação em empresas públicas ou privadas poderá ser contabilizada 

somando o tempo acumulado de várias experiências, a fim de que o aluno reúna a quantidade de tempo 

para pontuar neste item (ver Ata de Reunião do Colegiado 003/2018). 

**** Para Administração em Entidades Estudantis, serão necessários 6 meses de participação para 

contabilizar a atividade. 

 

+ As atividades omissas neste documento serão encaminhadas para apreciação e deliberação pelo 

Colegiado do Curso. 

++ Só são aceitas como atividades complementares aquelas que o aluno realizou durante o período do 

curso de ADS, sendo desconsideradas outras realizadas em outros cursos de graduação (ver Ata de 

Reunião do Colegiado 003/2018). 

 


