
 
 

COORDENADORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

 
TABELAS DE PONTUAÇÃO 2 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
(para acadêmicos com matrícula a partir de 2020-1): 

 
(acadêmicos com matrícula até 2019-2 podem optar pela Tabela de Pontuação 2, desde que informado ao (a) 
Coordenador (a) de Atividades Complementares no ato da entrega da documentação) 

 

Categoria 1: Atividades de ensino = Mínimo 25h Horas min/ atividade Limite Máximo 

Mérito acadêmico (desempenho estudantil da PROGRAD) 5 h por semestre 20 h 

Monitoria em disciplina de graduação da Zootecnia 5 h por semestre 20 h 

Proferir palestras/minicursos dentro de grupo de estudos1 1h por palestra 15 h 

Proferir palestras/minicursos em eventos / dentro do curso1 5h por palestra 15 h 

Atividade discente de formação extracurricular1 

Cursos de formação complementar em zootecnia (+ 40h) 10 h /curso (ou proporc.) 20h 

Participação Congressos e Seminários (como ouvinte) 5 h por evento 20h 

Participação em Semana de IC, SEPEX (como ouvinte) 5 h por evento 20h 

Sem. Acadêmica da Zootecnia: junção das palestras oferecidas a 

partir de 2019-2 (como ouvinte) 
5h pelas palestras 20h 

Palestras em Workshop, Oficinas, Rodadas técnicas (como 

ouvinte) 
5h por evento 20h 

Participação em eventos ou palestras avulsas (como ouvinte) 5 h por evento 20 h 

Disciplinas isoladas UFSC ou outras IES ou disciplinas 

complementares além da carga do currículo mínimo. 
5h por atividade 20 h 

Curso de Língua estrangeira (inglês, francês, espanhol etc.) 5 h/semestre 15 h 

Curso de manejo e ciência de animais de laboratório – CEUA 

(e cursos relacionados = aves, mamíferos, cefalópodes, 

peixes, anfíbios). 

 

5h por atividade 

 

15h 

Assistir defesas de Trabalho de Conclusão de Curso – Zootecnia 
(exceto alunos matriculados na disciplina) 

 
1h por Defesa 

 
10h 

Assistir as apresentações do Estágio Final Supervisionado do 
Curso – Zootecnia (exceto alunos matriculados na disciplina) 

 
2h por evento 10h 

Cursos específicos curta duração (Dentro de Congressos nacionais 
ou internacionais) 

5h por evento 20h 

Minicurso e oficinas de semanas acadêmicas, congressos e 
simpósios (como participante) 

 
5 h por atividade 

 
20 h 

1 Estas atividades podem ser em meio digital (online), desde que gerados certificados e que ocorra comprovação 
de data da atividade. 

 

Categoria 2: Atividades de pesquisa = Mínimo 25h Horas min/ atividade Limite Max/ativ 

Iniciação Científica ou IC voluntaria (com certificado gerado) 1 semestre = 7,5h 20h 



Pôsteres ou vídeo em evento científico (ZOOTEC, SBZ, 
CONGRESSOS DIVERSOS, Semanas Acadêmicas) 

 
5 h por evento 

 
20h 

Publicação em Revistas, eventos científicos ou equivalentes (autor ou coautor): 

a) Artigo em periódico científico 20 h por artigo 20h 

b) Resumo expandido em Anais - Eventos Nacionais 10 h por resumo 20h 

c) Resumo expandido em Anais – Eventos Internacionais 15 h por resumo 20h 
d) Resumo simples em Anais eventos nacional/internacional, 
publicação de comunicados técnicos ou equivalentes 5 h por resumo 20h 

Participação em equipe de projeto de pesquisa (com exceção de 
TCC do próprio autor; com declaração do professor, 
comprovando o número de horas)2 

 
10h por semestre 

 
20h 

Participação em coautoria em capítulos; livros publicados 5h por atividade 20h 

Redação de Projeto de Pesquisa (com declaração do professor, 
menos PCC do próprio autor)2 

 
5h por projeto 

 
20h 

2 O acadêmico que participar de projetos (pesquisa, extensão) deve estar registrado como parte da equipe no 
sistema SIGPEX do referido projeto. 

 
 
 

Categoria 3: Atividades de extensão = Mínimo 25h Horas min/ atividade Limite Max/ativ 

Bolsa permanência, bolsa de projetos de extensão 5 h por semestre 20 h 

Ministrar Oficinas, minicursos na SEPEX ou similares 5h por evento 20h 

Estágios não obrigatórios ou extra curriculares (mín. de 30 dias) 15h/estagio. Ou proporc. 20 h 

Participação em equipe de projeto de extensão (com declaração 
do professor, comprovando o número de horas)2 

 
10h por semestre 

 
20h 

Participação Gestão diretório estudantil, Empresas júniores, 
Representação em Colegiados, Atléticas e Grupos de Estudos. 

1 h /mês  

10h/ano 20 h 

Produção (autor ou coautor) de Artigos, Reportagens, Mat. 
Didático e de divulgação Comentários, em jornais, boletins 

 
5 h por material divulgado 

 
20 h 

 
Organização de eventos, folders, Stands, minicurso, oficinas em 
eventos acadêmicos. 

 
5 h por evento 

 
10 h para cada 

atividade 

Participação na Comissão Organizadora de Semana Acadêmica 
do Curso de Zootecnia ou Comissão Organizadora de Eventos 
promovidos dentro da instituição – CCA – UFSC 

 
10 h por atividade 

 
20 h 

Visitas técnicas (que não fazem parte de disciplinas) 5 h por visita 15 h 

Participação na coleta de dados de disciplinas com projetos 
registrados em pesquisa ou extensão – SIGPEX2 

 
2h por atividade 

 
8 h 

Participação painel de análise sensorial de carnes ou produtos 5h por painel 15h 

 
Participação em Atividades esportivas (cursos, torneios 
campeonatos, representando a Instituição, o Estado, o País.) 

 
5 h por evento, por 

semestre 

 
20h 

Voluntariado, Doação de sangue, plaqueta, medula, etc., 1 h por atividade Até 3 h 

Mesários ou fiscais em bancas eleitorais 2h/evento eleitoral Até 10 h 

Redação de Projeto de Extensão (com declaração do professor)2 5h por projeto 20h 

2 O acadêmico que participar de projetos (pesquisa, extensão) deve estar registrado como parte da equipe no 
sistema SIGPEX do referido projeto. 


