
QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 1/2015, COM AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELA 

RESOLUÇÃO Nº 1/2017 DO COLEGIADO DO CURSO DE AGRONOMIA 
 
 
1 – ENSINO (máx. 15 créditos) 

Descrição do item 
Cálculo do 

aproveitamento 
Total de 
créditos 

1 
Disciplinas realizadas fora da Universidade de 
Brasília (outra IES, mobilidade acadêmica ou 
intercâmbio)  

1 crédito/15 horas-
aula cursadas 

 

apresentar histórico escolar e ementas das disciplinas cursadas em outra IES, durante o 
período de mobilidade ou intercâmbio 

 
2 – PESQUISA (máx. 5 créditos) 

Descrição do item 
Cálculo do 

aproveitamento 
Total de 
créditos 

2.1 
Programas/Projetos de Iniciação Científica 
como PROIC/PIBIC/PIBIT e Jovens Talentos 

2 créditos/edital  

apresentar comprovante de participação no programa / projeto 

2.2 
Resumos apresentados/publicados em eventos 
científicos 

1 crédito para cada 
dois (02) resumos 

 

apresentar resumos dos trabalhos e certificado de apresentação no evento 

2.3 Produção técnica 1 crédito/produção  

apresentar comprovante da produção técnica 

2.4 Premiação científica 1 crédito/premiação  

apresentar comprovante da premiação 

2.5 
Artigo científico completo publicado em revista 
indexada 

2 créditos/artigo  

apresentar cópia do trabalho publicado 

2.6 
Participação ou organização de eventos 
científicos 

1 crédito/evento  

apresentar certificado de participação 

 
3 – EXTENSÃO (máx. 5 créditos) 

 Descrição do item 
Cálculo do 

aproveitamento 
Total de 
créditos 

3.1 
Programas/Projetos de Extensão como PIBEX e 
PET 

2 créditos/edital 
 

apresentar comprovante de participação no programa / projeto 

3.2 
Participação ou organização de eventos de 
extensão 

1 crédito/evento 
 

apresentar certificado de participação 

3.3 
Participação e organização de atividades 
esportivas e artístico-culturais 

1 crédito/atividade 
 

apresentar comprovante de participação 



3.4 
Premiações em atividades esportivas e 
artístico-culturais 

1 crédito/premiação 
 

apresentar comprovante da premiação 

3.5 
Participação em minicursos técnicos, 
presenciais ou à distância; 

1 crédito/15 h de 
curso 

 

apresentar certificado de participação, com carga horária 

 
4 – ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO (máx. 5 créditos) 

Descrição do item 
Cálculo do 

aproveitamento 
Total de 
créditos 

4.1 
Estágio não-obrigatório 
Atividade / número de horas 

1 crédito/120 horas 
de estágio 

 

4.2 
Estágio não-obrigatório 
Atividade / número de horas 

1 crédito/120 horas 
de estágio 

 

4.3 
Estágio não-obrigatório 
Atividade / número de horas 

1 crédito/120 horas 
de estágio 

 

4.4 
Estágio não-obrigatório 
Atividade / número de horas 

1 crédito/120 horas 
de estágio 

 

4.5 
Estágio não-obrigatório 
Atividade / número de horas 

1 crédito/120 horas 
de estágio 

 

apresentar comprovante de realização do estágio, emitido pela instituição/empresa 
onde o estágio foi realizado, constando período e carga horária 

 
 
5 – GESTÃO (máx. 1 crédito) 

Descrição do item 
Cálculo do 

aproveitamento 
Total de 
créditos 

5.1 
Participação formal na diretoria de Centro 
Acadêmico 

1 crédito/ano de 
participação 

 

5.2 
Participação formal na diretoria Diretório 
Central de Estudantes 

1 crédito/ano de 
participação 

 

5.3 
Participação em Grupos de Estudos/Discussão 
vinculados a projetos/programas institucionais  

1 crédito/ano de 
participação 

 

5.4 Participação em órgãos Colegiados  
1 crédito/ano de 

participação 
 

apresentar certificado de participação na atividade 

 

Total de créditos obtidos  

Total de créditos a serem aproveitados (máx. 26 créditos)  

 
 


