ANEXO I
CURSO DE FONOAUDIOLOGIA
DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Categoria/Tipo da Atividade
Apresentação de Trabalhos – Congressos e
Eventos

Descrição da Atividade
Apresentação de trabalho científico em evento

Carga Horária
05 pontos por trabalho, até 50 horas

Participação em Projeto de Iniciação Científica, orientado por professor do curso, como
bolsista remunerado ou voluntário.

01 ponto por 01h, até 80 horas

Relatório parcial e/ou final de Iniciação Científica, orientado por professor do curso,
como bolsista remunerado ou voluntário

20 pontos por relatório, até 80 horas

Participação em Projeto ou Programa de Extensão Universitária, vinculados à UFES,
como bolsista remunerado ou voluntário.

01 ponto por 1h, até 60 horas

Relatório parcial e/ou final de Projeto ou Programa, orientado por professor do curso,
elaborado pelo bolsista remunerado ou voluntário.

20 pontos por relatório, até 60 horas

Atividades desenvolvidas com bolsa PET (Programa Especial de Treinamento) no
âmbito da UFES
Participação regular em grupos de estudos coordenados por professores da UFES

01 ponto por 01 h, até 60 horas

Atuação em Núcleos Temáticos

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

04 pontos por evento, até 20 horas

Curso de língua estrangeira realizado em instituição credenciada
Participação em curso de extensão realizado na UFES.

05 pontos por semestre, até 25 horas

Cursos Extracurriculares
Disciplinas Eletivas

Disciplinas eletivas oferecidas por outros cursos da UFES

30 pontos por disciplina de no mínimo 60
h, até 90 horas

Disciplinas Optativas

Disciplinas optativas oferecidas pelo Curso de Fonoaudiologia da UFES

30 pontos por disciplina de no mínimo 60
h, até 90 horas

Monitoria

Atividades de Monitoria em disciplinas da UFES

01 ponto por 01 h, até 60 horas

Estágios Extracurriculares

Estágio não obrigatório, de acordo com normas vigentes da UFES

01 ponto por 01 h, até 60 horas

Organização de Eventos

Participação como membro de organização de eventos
Atividade de representação estudantil em mandatos específicos

10 pontos por cada evento, até 20 horas

Outras Atividades

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

A definir pelo Colegiado

Participação em Eventos

Participação em congresso, seminário, simpósio, encontro, conferência, jornada,
oficina, etc..

04 pontos por evento, até 60 horas

Produção Técnica e Artística

Elaboração de softwares, protótipos, processos (com ou sem patente), desenvolvimento
de material didático e instrucional, maquetes.

10 pontos por cada produção, até 60
horas

Publicação de livro na área de Fonoaudiologia

50 pontos por livro, até 60 horas

Publicação de capítulo de livro na área de Fonoaudiologia

40 pontos por capítulo, até 60 horas

Publicação de artigo na área de Fonoaudiologia (revista indexada)

40 pontos por artigo, até 60 horas

Publicação de artigo na área de Fonoaudiologia (revista não indexada)

30 pontos por artigo, até 60 horas

Resenha ou resumo em anais na área de Fonoaudiologia

10 pontos para cada resumo ou resenha
em anais, até 60 horas

Atividades de Iniciação Científica e de
Pesquisa

Atividades de Pesquisa, Ensino e Extensão

Organização Estudantil

Publicação de Trabalhos – Íntegra

Publicação de Trabalhos - Resumo

10 pontos por semestre, até 40 horas

10 pontos por cada curso de 20h, até 90
horas

05 pontos por mandato, até 20 horas
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