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Critérios para avaliação das atividades extracurriculares.

- Após inserir os dados dos certificados nos itens abaixo, o mesmo deverá ser colocado 
nesta ordem (ABAIXO DESTE QUADRO), neste mesmo arquivo.

-  NÃO  SERÁ  ACEITO  ARQUIVOS  INDEPENDENTES  AO  QUADRO  DOS  

CERTIFICADOS.

- ESTE ARQUIVO DEVERÁ SER SALVO EM FORMATO PDF OU COMPATÍVEL  

COM O WORD.

Item Atividade de estudos independentes Carga horária 
aproveitada

Minutos 
aproveitados

Horas

1 Eventos  de  Geografia  (semanas 
acadêmicas,  jornadas,  simpósios, 
congressos, encontros, seminários etc.).

100% No caso de 
certificados 

que estão em 
minutos, fazer 
a conversão 
para hora)

Exemplo  (fazer  o  mesmo  para  os 
demais itens):

2020 Semana Acadêmica de Geografia 20 20

2 Eventos  acadêmico-científica  de  áreas 
afins (Geoprocessamento, ensino, meio-
ambiente, educação ambiental) 

80% da carga 
horária atestada

3 Eventos de outras áreas Até 60% da carga 
horária atestada

4 Bolsa  PIBIC  (financiada  ou  não) 
comprovada
Bolsa de extensão (financiada ou não) 
comprovada

40 horas



5 Monitoria 40 horas

6 Publicações:

Resumo em eventos científicos (um ou 
dois autores)

5 horas

Mais autores 2 horas

Resumo expandido (até dois autores) 10 horas

Mais autores 5 horas

Artigos em revistas com ISSN 20 horas

Capítulos de livros 30 horas

Trabalho  completo  em  Anais  de 
eventos de Geografia

15 horas

Trabalho  completo  em  Anais  de 
eventos de áreas afins

10 horas



7 Trabalhos voluntários comprovados
Até 100 horas 50% da CH 

atestada

De 101-200 30% da CH 
atestada

201-300 20% da CH 
atestada

301-400 15% da CH 
atestada

401-500 10% da CH 
atestada

8 Mini-Curso realizados em eventos de 
Geografia

Carga horária 
atestada

9 Mini-Curso  realizados  em  eventos 
acadêmicos científicos de áreas afins

80% da carga 
horária atestada.

10 Estágios  que  não  foram 
“contabilizados”  para  o  estágio  do 
Bacharelado

Pontuação 
conforme a dos 

trabalhos 
voluntários

11 Outros eventos  e atividades  (avaliação 
futura)

TOTAL GERAL

Obs.:
a) Para os alunos que vierem de vagas remanescentes serão aceitas atividades realizadas até 
um  ano  antes  do  ingresso  no  curso  de  Geografia  da  UFV,  desde  que  devidamente 
comprovadas.
b)  Deve-se  fazer  uma  listagem  das  atividades  de  estudo  independentes,  por  ano 
(preenchendo o quadro acima), e INSERIR cópia dos certificados (neste mesmo arquivo e 



na mesma ordem do quadro acima). Se tiver a carga horária no verso, favor fazer cópia 
frente e verso.

Data final para entrega: 19/06/2017. Somente DIGITAL em 
arquivo único, na secretaria do DGE.

Quem terminar antes deverá entregá-lo na Secretaria do DGE.

OBS: não deixem para a última hora.

Prof. André Luiz Lopes de Faria
Coordenador da Disciplina
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