ANEXO II – REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS-

CULTURAIS OU ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA O CURSO
TECNÓLOGO EM BIOTECNOLOGIA
Entende-se por atividades acadêmico-científicas-culturais, ou atividades complementares,
aquelas atividades cujo objetivo seja a transferência, apresentação ou troca de informações de cunho
científico-cultural nas diversas áreas do saber/conhecimento humano: participação em cursos,
oficinas, feiras, simpósios, congressos e outros eventos que sejam considerados pertinentes aos
objetivos da formação científico-cultural do Tecnólogo em Biotecnologia.
A participação nestas atividades deve ser de iniciativa do próprio acadêmico, no período
de frequência do curso. Nesse sentido, os acadêmicos serão incentivados a participar e promover
eventos científicos.
A cada semestre o acadêmico deverá apresentar ao COORDENADOR DE CURSO, no
mínimo 20 horas de atividades complementares.
Caberá ao coordenador de curso avaliar a validade do certificado: preferencialmente serão
aceitos certificados de cursos presenciais. Nos casos de cursos a distância, somente serão aceitos
certificados de instituições reconhecidas, após a análise do coordenador de curso.
Os certificados apresentados deverão apresentar a carga horária. Os certificados sem carga
horária serão avaliados pelo coordenador do curso.
Segue um quadro com a delimitação das atividades e da carga horária máxima para a
mesma. A limitação objetiva a participação em um número maior de atividades, a fim de que o
acadêmico vivencie várias experiências acadêmicas ao longo do curso.
Categorias

Discriminação

Exercício de Monitoria

Forma de Comprovação

C/H
Limite

Declaração do Departamento de
Ensino ou da Coordenação de 60h
Extensão.

Disciplina facultativa cursada com
Histórico Escolar ou Declaração
Atividades de aproveitamento superior à média para
40h
do Professor da disciplina.
Ensino
aprovação.
Participação em Grupos de Estudo Declaração
do
docente
cadastrados no Departamento de Ensino orientador ou do Departamento 40h
sob orientação de um docente.
de Ensino.
Atividades de
Participação em Projetos de Pesquisa
Pesquisa

Declaração/Certificado
da
Coordenação
de
Pesquisa, 60h
PROPES ou do orientador.

Participação em projetos de extensão, Declaração/Certificado
da
de assistência e/ou atendimento, abertos Coordenação
de
Extensão, 60h
à comunidade
PROEX ou do orientador.

Atividades de
Exercício de cargos de representação Declaração do
Extensão
estudantil
representação.
Realização de estágio não obrigatório

órgão

de

30h

Declaração da empresa/escola
40h
onde foi realizado o estágio.

Participação em seminários, congressos,
palestras, semanas temáticas, semanas Certificado de participação do
60h
universitárias, conferências, jornadas, evento.
fórum, simpósios, oficinas, workshops.
Cursos extracurriculares em quaisquer
áreas do conhecimento relativos à Certificado de conclusão do
60h
linguagem, informática ou áreas curso.
correlatas.
Eventos
científicos
Cursos

Eventos
culturais

Ministrante de cursos em eventos Certificado
emitido
e acadêmicos.
organização do evento.

pela

60h

Participação em cursos científicos, mini Certificado de participação do
100h
cursos ou similar.
curso.
Participação em comissão organizadora Certificado
emitido
de eventos científicos.
instituição responsável
evento.

pela
pelo 40h

Participação em comissão de apoio de Certificado
emitido
eventos científicos.
instituição responsável
evento.

pela
pelo 10h

Participação em eventos culturais e Certificado de participação no
20h
comunitários.
evento.
Resumo do trabalho e cópia dos
Resumo publicado em anais de eventos
anais
ou
certificado
de 50
científicos.
apresentação do mesmo.

Resumo do trabalho e cópia dos
Resumo Expandido publicado em anais
anais
ou
certificado
de 50
de eventos científicos.
apresentação
do
mesmo.
Publicação e
apresentação
Resumo do trabalho e cópia dos
Trabalho Completo publicado em anais
de Trabalhos
anais
ou
certificado
de 50
de eventos científicos.
apresentação do mesmo.
Publicação de artigos científicos em Cópia do artigo e da carta de
50
periódicos com ISSN
aceite do mesmo.
Publicação de capítulo de livro com
Cópia do capítulo do livro.
ISBN

50

Certificado de apresentação
Apresentação oral de trabalhos ou
emitido pela organização do 50h
exposição de mostras científicas.
evento.
Desenvolvimento de material didático.

Cópia do
produzido.

material

didático

20h

Outras Atividades correlatas/conexas não contempladas serão analisadas pelo Colegiado do Curso

