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Tipo de 

Atividade 
Descrição da Atividade 

 

Cód. Ativ. 

SIE 

Carga 

Horária 

Máxima por 

semestre 

    

Monitoria Participação efetiva em monitorias em disciplinas 

de cursos de graduação da UFES 

02398 100 horas 

Monitoria Participação voluntária em monitorias em 

disciplinas de cursos de graduação da UFES 

02399 100 horas 

Monitoria Participação efetiva em monitorias administrativas 

na UFES 

02400 100 horas 

Iniciação científica Participação efetiva e regular em projetos ou 

programas de iniciação científica 

02401 100 horas 

Iniciação científica Participação voluntária e regular em projetos ou 

programas de iniciação científica 

02402 100 horas 

Extensão Participação efetiva e regular em projetos ou 

programas de atividades de extensão 

02403 100 horas 

Extensão Participação voluntária e regular em projetos ou 

programas de atividades de extensão 

02404 100 horas 

Estágio 

extracurricular 

Exercício de qualquer forma de estágio 

extracurricular em instituições públicas 

02405 100 horas 

Estágio 

extracurricular 

Exercício de qualquer forma de estágio 

extracurricular em instituições privadas 

02406 100 horas 

Estágio 

extracurricular 

Exercício de qualquer forma de estágio 

extracurricular em organizações não-

governamentais 

02407 100 horas 

Comissões de 

trabalho 

Participação em comissões de trabalho de caráter 

oficial e/ou institucional 

02408 100 horas 

Representação 

discente 

Participação como representante discente em 

órgãos colegiados como Centros, Departamentos e 

Colegiados de Curso na instituição de ensino 

superior 

02409 100 horas 

Representação 

discente 

Participação como representante discente em 

órgãos colegiados superiores na instituição de 

ensino superior 

02410 100 horas 

Representação 

estudantil 

Exercício formal de representação estudantil em 

Diretórios ou Centros Acadêmicos 

02411 100 horas 

Cursos 

extracurriculares 

Participação em cursos de curta duração, mini-

cursos ou oficinas de atualização pertinentes à área 

de formação, promovidos por instituições 

regulamentadas e reconhecidas. 

02412 100 horas 

Curso de línguas Curso de língua estrangeira realizado em 

instituição credenciada. 

02413 50 horas 

Disciplinas 

eletivas 
Disciplinas eletivas oferecidas pela UFES. 

02414 60 horas 

Grupos de estudos Participação regular em grupos de estudos 

coordenados por professores da UFES. 

02415 50 horas 

Trabalho 

voluntário 

Trabalho voluntário em organizações não-

governamentais e/ou comunitárias reconhecidas e 

registradas.  

02416 50 horas 



 

Tipo de 

Atividade Descrição da Atividade 

  

Carga 

Horária 

Máxima por 

atividade 

    

Participação em 

eventos 

acadêmicos 

Participação em semanas, simpósios, congressos, 

colóquios e encontros acadêmicos internacionais 

 

02417 

 

20 horas 

Participação em 

eventos 

acadêmicos 

Participação em semanas, simpósios, congressos, 

colóquios e encontros acadêmicos nacionais 

 

02418 

 

20 horas 

Participação em 

eventos 

acadêmicos 

Participação em semanas, simpósios, congressos, 

colóquios e encontros acadêmicos regionais 

 

02419 

 

20 horas 

Cursos realizados 

em eventos 

acadêmicos 

Cursos livres realizados em semanas, simpósios, 

congressos, colóquios e encontros acadêmicos 

internacionais 

02420 30 horas 

Cursos realizados 

em eventos 

acadêmicos 

Cursos livres realizados em semanas, simpósios, 

congressos, colóquios e encontros acadêmicos 

nacionais 

02421 30 horas 

Cursos realizados 

em eventos 

acadêmicos 

Cursos livres realizados em semanas, simpósios, 

congressos, colóquios e encontros acadêmicos 

regionais 

02422 30 horas 

Apresentação de 

trabalhos em 

eventos 

acadêmicos 

Apresentação de comunicação livre e/ou 

coordenada em seminários, simpósios, congressos 

e encontros acadêmicos internacionais 

02423 30 horas 

Apresentação de 

trabalhos em 

eventos 

acadêmicos 

Apresentação de comunicação livre e/ou 

coordenada em seminários, simpósios, congressos 

e encontros acadêmicos nacionais 

02424 30 horas 

Apresentação de 

trabalhos em 

eventos 

acadêmicos 

Apresentação de comunicação livre e/ou 

coordenada em seminários, simpósios, congressos 

e encontros acadêmicos regionais 

02425 30 horas 

Monitoria de 

evento acadêmico 

Atuação como monitor em seminários, simpósios, 

congressos e encontros acadêmicos internacionais 

02426 50 horas 

Monitoria de 

evento acadêmico 

Atuação como monitor em seminários, simpósios, 

congressos e encontros acadêmicos nacionais 

02427 50 horas 

Monitoria de 

evento acadêmico 

Atuação como monitor em seminários, simpósios, 

congressos e encontros acadêmicos regionais 

02428 50 horas 

Produção 

bibliográfica 

Autoria ou co-autoria de artigo em periódico 

indexado, capítulo de livro ou anais de evento 

científico. 

02429 100 horas 

Produção 

bibliográfica 

Autoria ou co-autoria de artigo na imprensa local, 

regional ou nacional. 

02430 30 horas 

Produção 

bibliográfica 

Autoria ou co-autoria de material didático 

complementar sob a orientação de um professor do 

curso. 

02431 30 horas 

Participação em 

eventos 

acadêmicos 

Trabalho de campo, visitas ou viagens acadêmicas, 

científicas ou culturais. 

02432 30 horas 

    

 

 


