
 

 

 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 2016/1 

Código da 
Atividade 

Nome da Atividade 
Pontuação         
horas-aula 

Pontuação 
máxima horas-

aula 

GFM200 Participação em projeto orientado de pesquisa, ensino e extensão (com ou sem bolsa)                                                     20 por semestre 80 

GFM201 Participação em grupo de estudo orientado por docente                20 por ano 20 

GFM202 Atividade de monitoria em disciplinas de graduação (com ou sem bolsa)     20 por semestre 60 

GFM203 Participação em representação estudantil nas Instâncias Acadêmicas   20 por semestre 20 

GFM204 Participação em organização de eventos relacionados ao ensino, pesquisa ou extensão 10 por evento 20 

GFM205 Participação em estágio em ambiente acadêmico 

A critério do 
Colegiado 

30 GFM206 Participação em estágio em Indústrias 

GFM207 Participação em estágio em hospitais e/ou clínicas particulares 

GFM208 Realização de trabalhos voltados à promoção do exercício da cidadania (sujeito à aprovação do Colegiado) 
A critério do 
Colegiado 

30 

GFM209 Participação em eventos internacionais 20 por evento 40 

GFM210 Participação em eventos nacionais com apresentação de trabalho       20 por trabalho 40 

GFM211 Participação em eventos internos a Instituição com apresentação de trabalho 15 por trabalho 30 

GFM212 Publicação de artigos em periódicos científicos com ISSN e conselho editorial 40 por artigo 80 

GFM213 Publicação de artigos em periódicos de divulgação científica ou de caráter não acadêmico (jornais, revistas...) 5 por artigo 10 

GFM214 
Desenvolvimento ou participação no desenvolvimento de material informacional (divulgação científica) ou didático (softwares, livros, cd-roms, 
vídeos, exposições, etc.) 

10 por trabalho 20 

GFM215 Organização ou participação na organização de eventos científicos e/ou divulgação científica 15 por evento 30 

GFM216 Participação como ouvinte em minicursos 

5 por evento 30 

GFM217 Participação como ouvinte em cursos de extensão 

GFM218 Participação como ouvinte em oficinas 

GFM219 Participação como ouvinte em colóquios  

GFM220 Participação como ouvinte em palestras 

GFM221 Produção ou participação na produção de objetos artísticos (Sujeito à aprovação do Colegiado) 

A critério do 
Colegiado 

20 

GFM222 Participação em oficinas relacionadas à manifestações artísticas e culturais 

GFM223 Participação em cursos relacionados à manifestações artísticas e culturais 

GFM224 Participação em minicursos relacionados à manifestações artísticas e culturais 

GFM225 Participação em visitas a centros de ciência ou tecnologia  10 por visita 20 

GFM226 Estágio extracurricular realizado em período não letivo  
A critério do 
Colegiado 

20 

GFM230 Participação em oficinas relacionadas ao aprendizado de técnicas úteis à profissão do Bacharel em Física de Materiais 5 pontos por hora 

20 GFM231 Participação em cursos relacionados ao aprendizado de técnicas úteis à profissão do Bacharel em Física de Materiais 5 pontos por hora 

GFM232 Participação em minicursos relacionados ao aprendizado de técnicas úteis à profissão do Bacharel em Física de Materiais 5 pontos por hora 

GFM233 
Participação em seminários, palestras, oficinas ou simpósios centrados na temática das relações étnico-raciais e Histórias e Culturas Afro-
Brasileira, Africana e Indígena 

5 pontos por evento 10 

GFM234 Participação em seminários, palestras, oficinas ou simpósios centrados na temática da Politica Nacional de Educação Ambiental 5 pontos por evento 10 

ATCO0522 Participação em disciplina facultativa (Sujeito à aprovação do Colegiado)                                
A critério do 
Colegiado 

30 

 


