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TUTORIAL PARA ENTREGA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NA COORDENAÇÃO 

DE CURSO  

 

1. A entrega deverá ser realizada entre os dias 26/08 a 27/09/2021. 

2. O aluno deverá enviar ao e-mail da coordenação do curso (cta.vni@ifes.edu.br)  os 

comprovantes em documento único em formato pdf, na ordem  da tabela e 

codificados). 

3. O quadro anexo deve ser preenchido, para ser entregue junto com a certificação. 

As duas últimas colunas do quadro são de responsabilidade do aluno, devendo ser 

preenchidas conforme certificação apresentada. Observem a carga horaria máxima 

permitida. 

O quadro, bem como o tutorial, podem ser baixados no site do curso: 

https://vendanova.ifes.edu.br/index.php/ciencia-e-tecnologia-de-alimentos   

4. Para melhor compreensão da pontuação atribuída pelo aluno, os comprovantes 

devem estar em um único documento em pdf, seguindo a ordem dos códigos do  

item corresponde do quadro em anexo. 

5. Recomenda-se que apenas alunos em fase final do curso (a partir do sexto 

período), ou que possuam um grande número de certificados, entreguem as 

atividades complementares para pontuação. 

 

 

 

 

 



 

Quadro 1: Relação das Atividades Complementares e suas respectivas cargas horárias 
computadas. 

Atividades Código 
Carga Horária 

computada 

Carga Horária 

máxima 
permitida 

Comprovação 
Número de 
certificados 

apresentados 

Pontuação 
total 

AÇÕES SOCIAIS E EXTENSIONISTAS 

Participação em 
atividades de extensão: 
ministrar curso; 
organizar eventos 
científicos, culturais ou 
esportivos. 

ASE.01 5 horas/atividade 20 horas 

Declaração ou 
certificado de 
participação 
emitida pelo 

Coordenador da 
atividade ou 

pela Diretoria 
de Pesquisa e 

Extensão 

  

Participação em 
Empresa Junior ou 
prestação de serviços 
tecnológicos. 

ASE.02 5 horas/semestre 
ou serviço 20 horas   

Participação em projeto 
de extensão. ASE.03 10 horas/semestre 20 horas   

Participação efetiva em 
atividades beneficentes 
e comunitárias (o 
simples ato de “doação” 
não caracteriza ação 
comunitária). 

ASE.04 2 horas/atividade 10 horas   

ATIVIDADE DE PESQUISA 

Participação como 
bolsista ou voluntário 
em projetos de 
pesquisa. 

AP.01 20 horas/semestre 40 horas 

Declaração de 
participação 
emitida pelo 

Coordenador do 
projeto ou pela 

Diretoria de 
Pesquisa e 
Extensão 

  

EVENTOS CIENTÍFICOS 

Participação como 
ouvinte em eventos 
científicos (congressos, 
jornadas, simpósios, 
mesas redondas, dentre 
outros). 

EC.01 5 horas/evento 20 horas 

Certificado de 
participação 

  

Apresentação de 
trabalhos acadêmicos. EC.02 5 horas/trabalho 20 horas   

Premiação por trabalho 
apresentado em evento 
científico. 

EC.03 10 horas/trabalho 
premiado 40 horas   

EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS 

Participação em eventos 
culturais ou esportivos. ECE.01 1 hora/participação 10 horas 

Declaração 
emitida pelo 

Coordenador do 
evento 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES ACADÊMICAS E/OU ESTUDANTIS 

Participação como 
representante estudantil 
(membro em ligas 
acadêmicas 
reconhecidas pela 
Instituição, em 
colegiados e outros 
Órgãos Institucionais). 

AAE.01 5 horas/semestre 10 horas 

Comprovante 
de participação 

emitido pelo 
responsável 

pela atividade 

  

Realização de estágio 
extracurricular. AAE.02 5 horas/120 horas 10 horas   

Participação em cursos 
de treinamento na área 
de formação (mínimo 
de 24 h).  

AAE.03 4 horas/curso 16 horas   

Participação como 
monitor/tutor. AAE.04 10 horas/semestre 20 horas   

Participação em 
minicursos (até 4h) ou 
cursos à distância ou 
presencial (mínimo de 
8h).   

AAE.05 1 hora/curso 15 horas   

Participação em feiras, 
mostras, exposições. AAE.06 2 horas/evento 10 horas   

Participação como 
expositor em 
exposições técnico-
científicas. 

AAE.07 3 horas/exposição 15 horas   

Assistir a apresentações 
de trabalho de 
conclusão de curso, 
dissertações e teses. 

AAE.08 1 hora/defesa 10 horas   

PUBLICAÇÕES 

Publicações em 
periódicos técnico-
científicos trabalhos, 
completos indexados. 

PUB.01 10 
horas/publicação 50 horas 

 

 

 

 

 

 

Publicação ou 
certificado 

 

 

 

 

 

  

Publicações em 
periódicos técnico-
científicos ou trabalhos 
completos não 
indexados. 

PUB.02 5 horas/publicação 25 horas   

Publicações em anais 
de eventos técnico-
científicos de resumo 
expandido. 

PUB.03 3 horas/publicação 15 horas   

Publicações em anais 
de eventos técnico-
científicos resumo. 

PUB.04 2 horas/publicação 10 horas   

Carta de aceite de 
publicação de artigos 
em revistas científicas. 

PUB.05 2 horas/publicação 10 horas   



Participação na 
publicação de material 
jornalístico (matéria, 
documentação, 
reportagem, colunas, 
notícias e outros) em 
qualquer mídia: 
impressa, TV, rádio ou 
on-line e criação de 
blogs/site dentro da 
área de formação. 

PUB.06 2 horas/publicação 10 horas 

 

 

 

   

 
 


