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Colegiado do Curso de Engenharia Quimica - Sao Mateus

Código

Atividade Complementar

Tipo de Atividade

ATV01015

Apresentação de trabalho na forma de pôster em evento científico interno ou regional

Apresentação de Trabalhos - Congressos e

6

ATV01016

Apresentação de trabalho na forma de pôster em evento científico nacional ou internacional

Apresentação de Trabalhos - Congressos e

10

ATV01032

Apresentação de trabalho na forma de pôster em evento de extensão

Publicação de Trabalhos - Integra

15

ATV01017

Apresentação de trabalho na forma oral em evento científico interno ou regional

Apresentação de Trabalhos - Congressos e

10

ATV01018

Apresentação de trabalho na forma oral em evento científico nacional ou internacional

Apresentação de Trabalhos - Congressos e

20

ATV01033

Apresentação de trabalho na forma oral em evento de extensão

Apresentação de Trabalhos - Congressos e

20

ATV01012

Certificação de proficiência em língua estrangeira

Cursos extracurriculares

30

ATV01006

Disciplinas eletivas

Disciplinas Eletivas

3

ATV01010

Estágio extracurricular

Estágios extracurriculares

10

ATV01009

Integrante de grupo de estudo/projeto com ênfase no ensino e capacitação

Participação em eventos

10

ATV01038

Membro da direção ou coordenação em órgãos de representação estudantil

Organização estudantil

10

ATV01024

Membro de comissão organizadora de evento científico interno ou regional

Organização de Eventos

10

ATV01025

Membro de comissão organizadora de evento científico nacional/internacional

Organização de Eventos

20

ATV01031

Membro de comissão organizadora de evento de extensão

Organização de Eventos

10

ATV01005

Monitoria em disciplinas da Eng. Química ou correlatas

Monitoria

30

ATV01008

Palestrante/instrutor em treinamento, minicurso e palestra em área de interesse do curso

Participação em eventos

3

ATV01039

Participação de visita técnica supervisionada por professor em empresa

Visitas Técnicas Monitoradas

10

ATV01037

Participação em colegiados, câmaras e conselhos da UFES

Participação em órgãos colegiados

10

ATV01030

Participação em evento de extensão

Participação em eventos

6

ATV01034

Participação em evento de intervenção social: educativo, artístico e esportivo

Participação em eventos

5

ATV01014

Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalho

Participação em eventos

3

ATV01035

Participação em Empresa Júnior

Organização estudantil

30

ATV01036

Participação em Programa de Educação Tutorial (PET)

Atividades desenvolvidas com bolsa PET

30

ATV01007

Participação em treinamento, minicurso e palestra em área de interesse do curso

Participação em eventos

3

ATV01021

Publicação de artigo completo em anais de evento científico nacional

Publicação de Trabalhos - Integra

20
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ATV01023
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Publicação de artigo em anais de evento científico internacional
Publicação de Trabalhos - Integra

ATV01022

Publicação de resumo em anais de evento científico internacional

Publicação de trabalhos - Resumo

20

ATV01020

Publicação de resumo em anais de evento científico nacional

Publicação de trabalhos - Resumo

6

ATV01019

Publicação de resumo em anais de evento científico regional

Publicação de trabalhos - Resumo

4

ATV01028

Publicação de resumo em periódicos indexados de veiculação internacional

Publicação de trabalhos - Resumo

25

ATV01026

Publicação ou aceite de resumo em periódicos indexados de veiculação nacional

Publicação de trabalhos - Resumo

8

ATV01027

Publicação ou aceite de trabalho completo em periódico indexado de veiculação nacional

Publicação de Trabalhos - Integra

25

ATV01029

Publicação/aceite de trabalho completo em periódico indexado de veiculação internacional

Publicação de Trabalhos - Integra

35

ATV01011

Realização de cursos de língua estrangeira

Cursos extracurriculares

10

ATV01013

Realização/participação em projeto de pesquisa vinculado a IES, instituto e centro de pesquisa De iniciação científica e de pesquisa

30

30

Total de atividades da unidade: 35
Total de atividades geral: 35
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