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ATIVIDADES DE ENSINO 

GRUPO ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Monitoria Monitoria em disciplinas da Eng. Química ou correlatas. 30 HAc/Semestre 

Eletivas Disciplinas eletivas 
3 HAc/ 

5h realizadas 

Eventos 

Participação em treinamentos, minicursos e palestras em área de interesse da engenharia 
química. 

3 HAc/ 

2h realizadas 

Participação, como palestrante ou instrutor, em treinamentos, minicursos e palestras em área de 
interesse da engenharia química. 

3 HAc/ 

1h realizada 

Participação, como integrante, em grupos de estudo ou projetos com ênfase no ensino e 
capacitação em área de interesse da engenharia química. 

10 HAc/ 

10h realizadas 

Estágio Estágio extracurricular. 
10 HAc/ 

20h realizadas 

Idiomas 
Realização de cursos de língua estrangeira. 10 HAc/ Semestre 

Certificação de proficiência em língua estrangeira 30 HAc 



ATIVIDADES DE PESQUISA 

GRUPO ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Iniciação 

Científica 
Realização ou participação em projetos de pesquisas vinculados a instituições de ensino superior, 
institutos e centros de pesquisas. 

30 HAc/semestre 

Eventos 

Científicos 

Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalho. 3 HAc 

Participação em eventos científicos internos ou regionais com apresentação de trabalho na forma 
de pôster. 

6 HAc 

Participação em eventos científicos nacionais ou internacionais com apresentação de trabalho na 
forma de pôster. 

10 HAc 

Participação em eventos científicos internos ou regionais com apresentação de trabalho na forma 
oral. 

10 HAc 

Participação em eventos científicos nacionais ou internacionais com apresentação de trabalho na 
forma oral. 

20 HAc 

Publicação de resumo (ou resumo estendido) em anais de eventos científicos regionais na área de 
Eng. Química e correlatas. 

4 HAc 

Publicação de resumo (ou resumo estendido) em anais de eventos científicos nacionais na área 
de Eng. Química e correlatas. 

6 HAc 

Publicação de artigo completo em anais de eventos científicos nacionais na área de Eng. 
Química e correlatas. 

20 HAc. 

Publicação de resumo (ou resumo estendido) em anais de eventos científicos internacionais na 
área de Eng. Química e correlatas. 

20 HAc 

Publicação de artigo em anais de eventos científicos internacionais na área de Eng. Química e 
correlatas. 

30 HAc 



Participação, como membro, em comissões organizadoras de eventos científicos internos ou 
regionais vinculados a UFES. 

10 HAc 

Participação, como membro, em comissões organizadoras de eventos científicos nacionais ou 
internacionais vinculados a UFES. 

20 HAc 

Periódicos 

Publicação ou aceite de resumo (ou resumo estendido) em periódicos indexados na área de Eng. 
Química, de veiculação nacional. 

8 HAc 

Publicação ou aceite de trabalho completo em periódicos indexados na área de Eng. Química, de 
veiculação nacional. 

25 HAc 

Publicação de resumo (ou resumo estendido) em periódicos indexados na área de Eng. Química, 
de veiculação internacional. 

25 HAc 

Publicação ou aceite de trabalho completo em periódicos indexados na área de Eng. Química, de 
veiculação internacional. 

35 HAc 

 



ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

GRUPO ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Eventos 

de 

Extensão 

Participação em eventos de extensão promovidos por instituições de ensino superior, institutos e 
centros de pesquisas na área de engenharia química. 

6 HAc 

Participação, como membro, em comissões organizadoras de eventos de extensão promovidos 
pela UFES, instituições de ensino superior, institutos e centros de pesquisas na área de 
engenharia química 

10 HAc 

Participação em eventos de extensão com apresentação de trabalho na forma de pôster 
promovidos por instituições de ensino superior e na área de interesse da engenharia química ou 
correlata. 

15 HAc 

Participação em eventos extensão com apresentação de trabalho na forma oral promovidos por 
instituições de ensino superior e na área de interesse da engenharia química ou correlata. 

20 HAc 

Programas 

Extensão 
Participação em eventos de intervenção social de curta duração: educativos, artísticos e 
esportivos. 

5 HAc 

Iniciativas 

Extensão 

Participação em Empresa Júnior. 30 HAc/semestre 

Participação em Programa de Educação Tutorial (PET). 30 HAc/semestre 

Formação 

Política 

Participação em colegiados, câmaras e conselhos da UFES. 10 HAc/ Semestre 

Participação, como membro, da direção ou coordenação em órgãos de representação estudantil. 10 HAc/ Semestre 

Visita 
Técnica 

Participação de visita técnica, sob supervisão de um professor, em empresas de interesse da 
Engenharia Química. 

10 HAc 

 


