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Lista de Atividades Complementares para o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

Categoria da 
Atividade 

Código da 
Atividade 

Tipo de Atividade Carga Horária 
Carga 

Horária 
Máxima 

ENSINO 

ATV 01487 
Participação e aprovação em disciplinas de outros cursos da UFES não previstas no currículo do curso 
de Ciências Biológicas (como disciplinas obrigatórias ou optativas), mas relacionadas à área de 
formação. 

50 horas por 
disciplina 

100 h 

ATV01488 
Realização de cursos de língua estrangeira, dentro ou fora da UFES (com carga horária máxima de 4h 
semanais). 

20 horas por 
curso por 
semestre 

40 h 

ATV01489 Aprovação em exames de proficiência em língua estrangeira. 
50 horas por 

exame 
50 h 

ATV01490 Participação no programa de monitoria regimentalmente estabelecido pela UFES. 
50 horas por 

semestre 
100 h 

ATV02234 Participação de monitoria voluntária em disciplina da graduação. 
50 horas por 

semestre 
100 h 

ATV01491 
Atuação como docente em curso de Ciências Biológicas destinado ao ensino Fundamental ou médio 
(incluindo cursos voluntários). 

50 horas por 
semestre 

100 h 

ATV01492 
Participação como ouvinte em seminários, aulas inaugurais, simpósios, congressos, colóquios e 
encontros nacionais ou internacionais relacionados à área de ensino. 

15 horas por 
evento 

 60 h 

ATV01493 
Participação como ouvinte em defesas de trabalhos de conclusão de curso de graduação, dissertação 
de mestrado, tese de doutorado, ou palestras avulsas, relacionados à área de ensino. 

4 horas por 
evento (máximo 

de 2 eventos 
por dia) 

40 h 

ATV01495 
Participação em cursos de curta duração, minicursos, ou oficinas de atuação relacionadas à área de 
Ensino ou em Pesquisa. 

8 horas por 
evento 

40 h 

ATV01496 Realização de estágio extracurricular, relacionado à área de Ensino de Ciências Biológicas. 
50 horas por 

semestre 
100 h 

ATV02235 Participação em Programa Institucional de Iniciação à Docência. 
50 h por 
semestre 

100 h 

PESQUISA 
ATV01497 Participação em projetos de pesquisa institucionalizados na UFES (incluindo iniciação científica). 

100 horas por 
projeto por ano 

100 h 

ATV02236 Participação voluntária em projeto de pesquisa institucionalizado externo a UFES. 20 h por ano 60 h 
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ATV01498 
Participação como ouvinte em seminários, aulas inaugurais, simpósios, congressos, colóquios e 
encontros nacionais, regionais ou internacionais relacionados à área de Ciências Biológicas. 

10 horas por 
evento 

30 h 

ATV01499 
Publicação de trabalhos em periódicos regionais ou nacionais da área de Ciências Biológicas ou 
ensino. 

30 horas por 
trabalho 

60 h 

ATV01500 Publicação de trabalhos em periódicos internacionais da área de Ciências Biológicas ou ensino. 
50 horas por 

trabalho 
100 h 

ATV01501 
Participação da comissão organizadora de seminários, semanas, simpósios, congressos, colóquios, e 
encontros regionais, nacionais ou internacionais na área de Ciências Biológicas ou ensino. 

20 horas por 
participação 

40 h 

ATV01502 
Apresentação de trabalho em seminários, semanas, simpósios, congressos, colóquios, e encontros 
regionais, ou nacionais relacionados à área de Ciências Biológicas ou ensino. 

15 horas por 
trabalho 

75 h 

ATV01503 
Apresentação de trabalho em seminários, semanas, simpósios, congressos, colóquios, e encontros 
internacionais relacionados à área de Ciências Biológicas ou ensino. 

20 horas por 
trabalho 

80 h 

EXTENSÃO 

ATV01504 Participação em projetos de extensão institucionalizados na UFES. 
50 horas por 

projeto por ano 
100 h 

ATV01494 
Atuação como voluntário no auxílio de atividades administrativas da UFES ou de outras instituições 
(apoio acadêmico) 

10 horas por 
evento 

50 h 

ATV01505 
Apresentação de trabalho em seminários, semanas, simpósios, congressos, colóquios, e encontros 
regionais, ou nacionais de extensão. 

15 horas por 
trabalho 

75 h 

ATV01506 
Apresentação de trabalho em seminários, semanas, simpósios, congressos, colóquios, e encontros 
internacionais de extensão. 

20 horas por 
trabalho 

80 h 

ATV01507 
Participação como ouvinte em seminários, simpósios, congressos, colóquios e encontros regionais ou 
nacionais de extensão. 

10 horas por 
evento 

30 h 

ATV01501 
Participação da comissão organizadora de seminários, semanas, simpósios, congressos, colóquios, e 
encontros regionais, nacionais ou internacionais de extensão. 

20 horas por 
participação 

40 h 

ATV01508 
Participação em atividades de intervenção social (educativas, artísticas e culturais), de curta duração 
organizadas por prefeituras, órgãos públicos e ONG em parceria ou não com a Universidade, inclusive 
voluntariado. 

20 horas por 
semestre 

40 h 

ATV01509 
Participação como conselheiro em Câmara e Conselhos da UFES (com presença comprovada em no 
mínimo 75% das reuniões em cada semestre letivo). 

10 horas por 
semestre 

20h 

ATV01510 
Participação como representante de Órgãos de Representação Estudantil em Câmaras e Conselhos 
da UFES (com presença comprovada em no mínimo 75% das reuniões em cada semestre letivo). 

10 horas por 
semestre 

20 h 


