
QUADRO DAS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS – ATV100 – 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO1 

Descrição da Atividade Pontuação 
Carga horária 
máxima na atividade 

1) Participação em 

pesquisa, ensino e 

extensão 

Iniciação Científica 

1 semestre de atividade 

desenvolvida = 60 horas de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

120 

Programa de Monitoria e 

Pró-Ativa 

1 semestre de atividade 

desenvolvida = 60 horas de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

120 

Projetos e ações de caráter 

extensionistas 

1 semestre de atividade 

desenvolvida = 60 horas de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

120 

Comparecimento em 

defesas de monografia, 

dissertações e teses 

1 comparecimento em defesa 

= 2 hora de atividade 

acadêmica-científico-cultural 

20 

2) Participação em 

Grupos de Tutorias 

e Empresa Júnior 

Desenvolvimento de ações 

junto ao PET Conexão dos 

Saberes 

1 semestre de atividade 

desenvolvida = 60 horas de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

120 

Desenvolvimento de ações 

junto à Empresa Júnior 

1 semestre de atividade 

desenvolvida = 60 horas de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

120 

3) Representação 

discente 

Representação discente 

junto a órgãos colegiados e 

departamento da UFOP 

1 semestre de atividade 

desenvolvida = 30 horas de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

60 

Representação discente - 

Centro Acadêmico. 

1 semestre de atividade 

desenvolvida = 30 horas de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

60 

4) Organização, 

participação e/ou 

apresentação de 

trabalhos em 

eventos 

acadêmicos 

Organização de evento 

científico 

1 hora de atividade 

desenvolvida = 1 hora de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

60 

Participação em evento 

científico 

Até 20 horas de atividade 

acadêmica-científico-cultural 

por evento científico 

60 
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Participação em minicursos, 

palestras e oficinas 

1 hora de atividade 

desenvolvida = 1 hora de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

90 

Apresentação de trabalhos 

em eventos científicos 

10 horas de atividade 

acadêmica-científico-cultural  

por trabalho apresentado 

90 

5) Publicação de 

artigos científicos 

em periódicos 

Publicação de trabalhos 

acadêmicos em canais de 

comunicação científica. 

40 horas de atividade 

acadêmica-científico-cultural  

por trabalho publicado 

120 

6) Recebimento de 

premiações por 

trabalhos 

acadêmicos 

Premiações por trabalhos 

acadêmicos 

20 horas de atividade 

acadêmica-científico-cultural  

por trabalho premiado 

 

80 

7) Estágio não 

obrigatório 

Realização de estágio 

supervisionado não 

obrigatório2 

1 semestre de atividade 

desenvolvida = 45 horas de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

90 

8) Cursar 

disciplinas em 

outras instituições e 

prática de 

Intercâmbio 

Disciplinas realizadas em 

outras graduações que não 

se enquadram em 

aproveitamento de estudos. 

1 hora de atividade 

desenvolvida = 1 hora de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

120 

Intercâmbio para fins 

acadêmicos e aprendizado 

de idiomas e mobilidade 

1 semestre de atividade 

desenvolvida = 30 horas de 

atividade acadêmica-

científico-cultural 

90 

9) Demais 

atividades 

Atividades que possam 

apresentar conteúdo 

relevante para a formação 

complementar do discente 

em Administração não 

previstas nos tópicos 

anteriores. 

Avaliação do colegiado de 

curso 
60 
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 Semestre diferente do utilizado como Estágio Obrigatório. 


