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7.02.12.38.00.00.00.00 Colegiado do Curso de Química (Licenciatura)

Código Tipo de Atividade Crédito CH_TotalAtividade Complementar

ATV01575 Apresentação de trabalho científico em evento na área de educação, na área de química ou Apresentação de Trabalhos - Congressos e 20

ATV01578 Atividade de representação estudantil em mandatos específicos. Organização estudantil 5

ATV01572 Atividades desenvolvidas com bolsa PET (Programa Especial de Treinamento) no âmbito da Atividades desenvolvidas com bolsa PET 100

ATV01581 Curso de língua estrangeira realizado em instituição especializada. Cursos extracurriculares 5

ATV01579 Disciplinas eletivas, oferecidas pela UFES, quando excedentes ao número de créditos Disciplinas Eletivas

ATV01580 Disciplinas optativas oferecidas pela UFES. Disciplinas Eletivas

ATV01577 Estágio não obrigatório, de acordo com normas vigentes. Estágios extracurriculares 200

ATV01584 Monitorias Oficiais (Remuneradas) PAD, PID, PUB Monitoria 200

ATV01571 Monitorias Oficiais Remuneradas/Voluntárias. Monitoria 100

ATV01588 Outras atividades analisadas e autorizadas antecipadamente, em cada caso, pelo Colegiado. Outras atividades

ATV01574 Participação como membro da organização de eventos na área de educação, na área de Participação em eventos 10

ATV01568 Participação em Atividade de Extensão Universitária, vinculados à UFES, como bolsista Atividades de pesquisa, ensino e extensão 200

ATV01570 Participação em curso de extensão realizado na UFES. Atividades de pesquisa, ensino e extensão 10

ATV01583 Participação em eventos científicos, culturais e/ou artísticos mediante comprovação. Participação em eventos 5

ATV01573 Participação em eventos da área de educação, como congresso, seminário, simpósio, Participação em eventos 5

ATV01586 Participação em eventos na área de química ou áreas afins, como congresso, seminário, Participação em eventos 5

ATV01566 Participação em Projeto de Iniciação Científica (PIBIC e PIVIC) orientado por professor da De iniciação científica e de pesquisa 200

ATV01582 Participação regular em grupos de estudos coordenados por professores da UFES. Outras atividades 6

ATV01576 Publicação de livro, capítulo ou artigo, na área da educação, na área de química ou áreas afins. Publicação de trabalhos - Resumo 50

ATV01587 Publicação de resenha ou resumo em anais, na área da educação, na área de química ou Publicação de trabalhos - Resumo 10

ATV01569 Relatório parcial e/ou final de Atividade de Extensão Universitária, orientado por professor da Atividades de pesquisa, ensino e extensão 10

ATV01585 Relatório parcial e/ou final de Iniciação a Docência, orientado por professor da UFES, Outras atividades 10

ATV01567 Relatório parcial e/ou final de Iniciação Científica, orientado por professor da UFES, elaborado De iniciação científica e de pesquisa 10

Total de atividades da unidade: 23
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