
Participação, como voluntário,  em projeto de 

pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico.

 20 horas por semestre letivo 

(máximo 60 horas *).

Grupo I - Atividades de Incentivo à Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

Participação, como bolsista remunerado,  em 

projeto de pesquisa ou de desenvolvimento 

tecnológico.

ANEXO I

Atividades complementares com as respectivas cargas horárias:

Atividade Carga horária 

 10 horas por semestre letivo 

(máximo 60 horas *).

Grupo II - Publicações

30 horas **.

60 horas**.

Trabalho completo publicado em anais de 

eventos.

Resumo de artigo em periódicos 

especializados nacionais ou internacionais 

com corpo editorial.

Artigo de divulgação científica, tecnológica e 

artística.

Resumo publicado em anais de eventos.

Apresentação oral de trabalho em eventos. 20 horas **.

Apresentação em painel em eventos. 15 horas **.

60 horas **.

20 horas **.

15 horas **.

Artigo em periódicos especializados nacionais 

ou internacionais com corpo editorial.

10 horas **.

Trabalho premiado em evento nacional ou 

internacional.
** carga horária aproveitada por ocorrência.

* carga horária máxima a ser aproveitada no total.



Participação em eventos.

Carga horária especificada no 

certificado (máximo de 40 horas por 

certificado).

Participar de programas e/ou projetos de 

extensão, realizado na UFG, sob orientação de 

pelo menos um funcionário da UFG.

Cursos extracurriculares oferecidas pelos 

cursos de graduação ou pós-graduação da 

UFG ou outras instituições de ensino superior.

Ministrar aulas/mini-cursos/ 

palestras/conferências em eventos promovidos 

pela UFG ou outras instituições de ensino 

superior.

 10 horas por semestre letivo 

(máximo 40 horas por projeto).

Carga horária do curso.

** carga horária aproveitada por ocorrência.

Grupo IV- Atividades de Extensão

Outras produções técnicas ou tecnológicas. 

30 horas **.

12 horas **.

Grupo III- Produção Técnica ou Tecnológica

Produção de software/pacote com divulgação 

em anais de congresso ou periódicos com 

corpo editorial. 

Registro de software no INPI.

Carga horária especificada no 

certificado.

Grupo V- Vivência Profissional

Realização de  projetos em Empresa Júnior 

/Incubadora de Empresa.

Carga horária de realização do 

projeto (máximo de 20 horas por 

semestre; máximo de 40 horas *).

10 horas por semestre         (máximo 

de 40 horas *).

60 horas **.

Cargo de diretoria em Empresa Junior.



Realização de projeto de consultoria sob 

orientação de um professor da UFG.

Carga horária de realização do 

projeto (máximo de 20 horas por 

semestre; máximo de 40 horas *).

30 horas, por ano, para freqüência 

de no mínimo 75%.

Curso de idioma.

Representação estudantil  no Plenário do 

CEPEC, Câmara de Graduação ou de 

Conselho Diretor do IME como representante 

titular.

Visitas a empresas orientadas por docente da 

UFG.

10 horas por ano                    

(máximo de 40 horas * ).

Exercício de Monitoria remunerada durante o 

Curso. 

15 horas por semestre          

(máximo de 60 horas *).

Assistir seminário, defesa de monografia, de 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado 

na área de Estatística ou áreas afins.

2 horas (limite de 10 horas por ano e 

máximo de 40 horas *).

Grupo VI - Atividade de Representação

Representação estudantil  no Plenário do 

CEPEC, Câmara de Graduação ou de 

Conselho Diretor do IME como representante 

suplente.

10 horas por ano.

Grupo VII - Atividade de Aprendizado ou Aperfeiçoamento

*  carga horária máxima a ser aproveitada no total.

*  carga horária máxima a ser aproveitada no total.

*  carga horária máxima a ser aproveitada no total.

10 horas por semestre          

(máximo de 40 horas *).

Curso de aperfeiçoamento na área de 

Estatística ou em áreas afins, nas categorias 

presencial, semi-presencial ou on-line, 

realizados na UFG ou em outras instituições.

De acordo com o certificado   

(máximo de 40 horas *).

Grupo VIII - Outras Atividades

Exercício de Monitoria não remunerada 

durante o Curso. 

30 horas por semestre         (máximo 

de 60 horas *).


