
  

UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO 

Programa de Pós -Graduação em Ciências 

Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária - PPGCASA  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – MESTRADO E DOUTORADO   

  

Discente: ___________________________________________________________RA: _______________  

* Comprovação da Atividade Docente em Ensino Superior.  
# Consultar normas – (de formação aos alunos de IC), organização do laboratório, outras atividades juntamente 

com o orientador.   

Natureza  Descrição  
 

 

 

Cursos e mini-cursos de complementação ao conteúdo de disciplinas do curso do 

PPGCASA (exceto disciplinas) – mínimo de 4h  
  

0,5  

  

2,0  
Estágio Docência Voluntário *  2,0  2,0  

Produção de material didático com orientação de Professor/orientador do curso  2,0  2,0  

Representante Discente  2,0  2,0  

Atividades Tutoriais #   2,0  6,0  

 

 

Participação com Apresentação de trabalhos (oral ou painel) em congressos, simpósios, 

encontros nacionais  
  

1,0  

  

5,0  
Participação com Apresentação de trabalhos (oral ou painel) em congressos, simpósios, 

encontros internacionais  
  

3,0  

  

6,0  
Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos:  
Autor:....................................................................................................................... .................  
Co-autor........................................................................................................................ ............  

  

3,0  
2,0  

  

6,0  
6,0  

Publicação de livros de divulgação científica com ISBN (autor, comissão organizadora ou 

editor)   
  

3,0  

  

6,0  
Publicação de capítulos de livros de divulgação científica com ISBN  2,0    

Publicação de artigos em periódicos indexados (Nacionais ou Internacionais)  - Qualis na 

Ciências Ambientais:  
A1- A2........................................................................................................................... ..........  
B1- B2........................................................................................................................... ..........  
B3- B5................................................................................................................. ....................  

  

  

4,0  
3,0  
2,0  

  

  

12  
9,0  
0,6  

Depósito de patente/registro  5,0  5,0  

Prêmio acadêmico-científico   3,0  9,0  

Membro de Projeto de Pesquisa Aprovado com financiamento de agências de fomento 

nacional ou internacional  
2,0  8,0  

 

 

Participação em eventos: congressos, simpósios, semanas, encontros, oficinas, conferências 

(com mínimo de seis horas)  
  

0,5  

  

5,0  
Participação em ciclo de palestras, seminários (qualificações, defesas de mestrado e 

doutorado) da PPGCASA e/ou de Pós-graduações  
  

0,5  

  

5,0  
Participação em comissões organizadoras de eventos acadêmicos  3,0  6,0  

Banca de Trabalho de Conclusão de Curso  2,0  8,0  

Avaliação de Trabalhos de Iniciação Científica Junior  2,0  6,0  

Orientação de PIBIC/PIBIT  2,0  4,0  

Coorientação de PIBIC/PIBIT  0,5  2,0  
Estágio relacionado a formação profissional (máximo 2)    0,5  1,0  

 

Participação em Projetos ou programas registrados como extensão, coordenados por 

professores, que visem benefícios à comunidade (por ano)  

  

  

3,0  

  

3,0  

  



Observações:   

• Para o Mestrado 01 crédito equivalem a 05 pontos, enquanto para o Doutorado para 

cumprimento de 03 créditos serão necessários 30 pontos;  

• Qualquer atividade sem apresentação de certificado ou documento oficial comprobatório não 

serão válidas para fins de crédito;  

• Resumos publicados em anais de eventos (Nacionais, Internacionais, Locais ou Regionais), 

devidamente comprovados, só serão válidos para fins de crédito se o discente for primeiro ou segundo 

autor do trabalho;  

• Os eventos, Projetos ou Programas de extensão deverão guardar correlação ou conexão com 

as áreas de conhecimento científico do PPGCASA;   

• Outras atividades não referidas poderão ser computadas, desde que devidamente aprovadas 

pelo Colegiado do PPGCASA.  

  

Coordenação Ciências Ambientais e Sustentabilidade Agropecuária.  

  

  


