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Tabela de Atividades Curriculares Complementares (ACCs)  

 
 

- Atividades deverão estar relacionadas com as áreas de Ciências Biológicas e da Educação 
 
- De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso deverão ser cumpridas um total de 200 horas, 
durante o período de realização do Curso. 
 
1 - ATIVIDADES DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, À PESQUISA E À EXTENSÃO 
 

1. Monitoria em disciplina do Curso, remunerada ou 
voluntária. 

 

10 horas/semestre 
(máximo de até 40 horas) 

2. Participação em Projeto de Pesquisa, remunerada ou 
voluntária 

Carga horária atestada  
(máximo de até 100 horas) 

3. Participação em Projeto de Extensão Universitária ou 
de Ensino, remunerada ou voluntária 

Carga horária atestada  
(máximo de até 100 horas) 

4. Participação em Evento de Extensão ou Atividades de 
Extensão ou atividades de Ensino, 

Carga horária atestada  
(máximo de até 100 horas) 

5. Participação na Comissão Organizadora de Evento de 
Extensão ou Atividades de Extensão 

Carga horária atestada  
(máximo de até 50 horas) 

6. Participação como palestrante ou ministrante de 
Curso/Minicurso de Extensão ou outra atividade de 
Extensão oferecidos à comunidade em geral 

8 horas/participação ou carga 
horária atestada (máximo de 
até 100 horas) 
* quando atestada, a carga 
horária será multiplicada por 2. 

7. Participação como monitor em Evento de Extensão ou 
em outra atividade de Extensão 

Carga horária atestada  
(máximo de até 30 horas) 

8. Participação em cursos, minicursos, oficinas em Evento 
de Extensão 

4 horas/participação ou carga 
horária atestada (máximo de 
até 100 horas) 

9. Participação como ouvinte em palestras, mesas-
redondas, conferências em Evento de Extensão 

2 horas/participação ou carga 
horária atestada (máximo de 
até 40 horas) 

10. Apresentação de trabalho – pôster ou apresentação 
oral  

20 horas/publicação 
(máximo de até 40 horas)  

11. Publicação de trabalho – Resumo publicado em anais 
do Evento 

20 horas/publicação  
(máximo de até 40 horas) 

12. Monitor em excursão de atividades extensionistas ou 
atividades de ensino 

Carga horária atestada 
(máximo de até 20 horas) 

13. Publicação de material de divulgação de atividades 
extensionistas (artigo, cartilha, folder, jornal, etc.)  

 

5 horas/atividade ou carga 
horária atestada (máximo de 
até 20 horas) 

14. Produção de vídeo técnico educacional  5 horas/atividade ou carga 
horária atestada (máximo de 
até 20 horas) 

 
 
 



 
2 - EVENTOS CIENTÍFICOS  
(Congressos, Encontros, Jornadas, Seminários, Simpósios, Fórum, Workshop, ...) 
 

1. Participação em Evento Científico Locais, Regionais, 
Nacionais e Internacionais 

Carga horária atestada (máximo 
de até 100 horas) 
* 1 período (matutino, vespertino 
ou noturno) = 4 horas 

2. Participação na Comissão Organizadora de Evento 
Científico 

Carga horária atestada  
(máximo de até 50 horas) 

3. Participação como palestrante ou ministrante de 
minicursos em Evento Científico 

 
 

8 horas/participação ou carga 
horária atestada (máximo de até 
100 horas) 
* quando atestada, a carga 
horária será multiplicada por 2. 

4. Participação como monitor em Evento Científico Carga horária atestada  
(máximo de até 30 horas) 

5. Participação em Curso, Minicurso, Oficina, Grupo de 
Trabalho 

4 horas/participação ou carga 
horária atestada (máximo de até 
100 horas) 

6. Participação como ouvinte em palestras, mesas-
redondas, conferências em Evento Científico 

2 horas/participação ou carga 
horária atestada (máximo de até 
40 horas) 

7. Apresentação de trabalho em Evento Científico – 
pôster ou apresentação oral  

20 horas/publicação 
(máximo de até 40 horas)  

8. Publicação de trabalho em Evento Científico – 
Resumo publicado em anais do Evento Científico 

20 horas/publicação  
(máximo de até 40 horas) 

9. Monitor em excursão de atividades científicas Carga horária atestada 
(máximo de até 20 horas) 

10. Publicação de artigo Científico completo em 
Periódico Indexado 

100 horas/publicação 
(máximo de até 100 horas) 

11. Publicação de artigo Científico completo em 
Periódico não Indexado 

50 horas/publicação 
(máximo de até 50 horas) 

 
3 - VIVÊNCIA PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 
 

1. Visita técnica em empresas pública ou privada e 
organização não-governamental 

Carga-horária atestada 
(máximo de até 20 horas) 

2. Estágio extracurricular em empresa pública ou privada 
e organização não-governamental  

Carga horária atestada 
(máximo de até 100 horas) 

3. Vivência em empresa pública ou privada e organização 
não-governamental para desenvolver projetos 
educacionais e de sustentabilidade 

Carga horária atestada 
(máximo de até 150 horas) 

4. Participação em entidade de representação estudantil, 
como o Centro Acadêmico  

Carga horária atestada 
(máximo de até 20 horas) 

5. Estágio em Ensino em Ciências ou Biologia, à exceção 
das disciplinas de Estagio Supervisionado 

50 horas/semestre 
(máximo de até 100 horas) 

6. Curso de Língua Estrangeira completo Carga horária atestada 
(máximo de até 50 horas) 

7. Curso de Informática completo Carga horária atestada 
(máximo de até 50 horas) 

8. Atividades culturais (visitação a museu, exposições e 
espetáculos, voltados para formação de professores). 

2 horas/participação  
(máximo de até 10 horas) 

9. Outras atividades a serem julgadas pelo Colegiado de 
Curso 

Variável 

Observação: A carga horária a ser validada será a que estiver especificada no certificado. Caso 
não houver registro de carga horária será levado em consideração o período de realização 
(matutino, vespertino ou noturno) da atividade. Cada período é equivalente a 4 horas. 


