
 

COORDENADORIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

 
TABELA DE PONTUAÇÃO 1 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

(para acadêmicos com matrícula até 2019-2): 

(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 Max/ Por tipo ativ 

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 

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

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

Sem. Acadêmica, Sem. IC, SEPEX  (como ouvinte) 5 h por evento 20h 

Palestras em Workshop, Oficinas, Rodadas técnicas 5h por evento 20h 

 Minicursos em eventos ou avulsos (como ouvinte) 5 h por evento 20 h 

TAP em ensino  (ativ preparação de praticas de ensino ) 5h/semana 20h 

Disciplinas isoladas UFSC ou outras IES ou disciplinas 
complementares além carga do   currículo mínimo. 

5h por atividade 20 h 

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

Iniciação Científica  ou IC voluntaria (ver projeto) 1 semestre = 5h 20h 

Participação em evento científico com publicação (ZOOTEC, 
SBZ, CONGRESSOS DIVERSOS) 

5 h por evento 20h 

Publicação em Revistas ou eventos científicos:   

a) artigo em periódico científico 20 h 20h 

b) artigo completo Anais  eventos nacional/internacional 15 h 20h 

c) resumo expandido em Anais de eventos (min 3 pag) 10 h 20h 

d) resumo Anais eventos nacional/internacional (1pag) 5 h- 20h 



Palestras técnicas avulsas profs curso 1h=2h; 2h=3h;3ou+=5h 20h 

Cursos específicos curta duração Congressos nacionais 5h por evento 20h 

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

Participação seminários de grupos de Pesquisa ou de PG 0,5 h por evento 05h 

Participação em oficinas de sem. acadeêmicas 5h por evento 10h 

TAP em pesquisa (Ativ pratica em  lab, analises ou coleta de 
dados de pesquisa) 

5h/semana 20h 

Assistir defesas de TCC 1h por evento 10h 

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

Bolsa permanência, bolsa e 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 (de 30 d) 15h/estagio. ou proporc. 20 h 

TAP em extensão (ativ não enquadradas como estagios ) 15/ativ ou proporcional 20h 

Participação Gestão  diretório estudantil, Empresas júniores, 
Representação colegiados, 

1 h /mês 

20 h 

10h/ano 

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

5 h por material divulgado 20 h 

Organização de eventos, Sem. Acadêmica, folders; Standers 
em eventos acadêmicos, apresentação de banners 

05 h por evento 10 h para cada atividade 

Visitas técnicas (que não fazem parte das disciplinas) 05 h por visita 15 h 

Participação na equipe Estágio Vivência 5h por visita 15 h 

Palestras ministradas em  dia campo, ou eventos locais 5h por atividade 15 h 

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

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

05 h por evento, por 
semestre 

20h 

Voluntariado, Doação de sangue, plaqueta, medula, etc., 02 h por atividade Até 10 h 

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

 


