
Listagem de atividades complementares

Categoria Descrição Carga horária

15h/projeto/semestre

Máximo de 60h/evento Até 120 horas

Até 80 horas

15h/atuação

30h/trabalho

30h/palestra

Máximo de 20h/curso Até 100 horas

Máximo de 20h/curso Até 100 horas

Máximo de 20h/curso Até 100 horas

Máximo de 20h/curso Até 100 horas

30h/atividade Até 60 horas

15h/atividade Até 45 horas

Máximo de 60h/disciplina Até 120 horas

60h/atividade Até 180 horas

Curso de língua estrangeira Máximo de 60h/curso Até 120 horas

Atividades de Pesquisa 

Máximo de 60h/evento Até 180 horas

60h/trabalho

45h/trabalho

60h/trabalho

Limite máximo 
para 

aproveitamento

Atividades de Ensino

Participação em projetos (educativos, artísticos e 
culturais) de intervenção social de curta duração, 
pertinentes à área de formação

Até 60 horas
(4 projetos)

Participação em projetos de ensino cadastrados e 
orientados por professores de IES, acompanhado de 
relatórios semestrais (exceto TCC)

30h/projeto/
semestre

Até 90 horas
(3 semestres)

Participação em eventos da área de ensino, como 
seminários, simpósios, congressos, e encontros 
regionais, nacionais e internacionais
Participação em monitorias em disciplinas do curso de 
graduação da UFES (PaEPE I ou voluntária)

20h/
monitoria

Participação na organização de eventos científicos de 
Estatística ou área afim

Até 45 horas
(3 atuações)

Autoria/coautoria de trabalhos apresentados em 
encontros de ensino na forma de pôster

Até 150 horas 
(5 trabalhos)

Apresentação de palestras em seminários, simpósios, 
congressos e encontros regionais, nacionais e 
internacionais de ensino

Até 90 horas
(3 palestras)

Cursos de curta duração, minicursos ou oficinas de 
atualização pertinentes à área de formação
Cursos de curta duração, minicursos ou 
oficinas de atualização pertinentes à temática 
de educação ambiental
Cursos de curta duração, minicursos ou 
oficinas de atualização pertinentes à temática 
de educação em direitos humanos
Cursos de curta duração, minicursos ou 
oficinas de atualização pertinentes à temática 
de educação das relações étnico-raciais de
história e cultura afro-brasileira e indígena
Estágios extracurriculares relacionados à área de 
ensino
Participação na orientação de trabalhos da disciplina 
Laboratório de Estatística – LESTAT (aluno não 
matriculado na disciplina)
Disciplina isolada – IES nacional ou estrangeira (exceto 
UFES)
Participação na organização de eventos de divulgação 
do curso de Estatística

Participação em projetos cadastrados e orientados por 
professores do DEST, acompanhado de relatórios 
semestrais (PIBIC, PIVIC, exceto TCC)

30h/projeto/
semestre

Até 120 horas
(4 semestres)

Participação em projetos cadastrados e orientados por 
professores de IES, acompanhado de relatórios 
semestrais (PIBIC, PIVIC, exceto TCC)

15h/projeto/
semestre

Até 45 horas
(3 semestres)

Participação em eventos científicos da área de 
Estatística e afins, como seminários, simpósios, 
congressos, e encontros regionais, nacionais e 
internacionais
Autoria/coautoria de trabalhos apresentados em 
encontros científicos na forma de pôster

Até 180 horas 
(3 trabalhos)

Autoria/coautoria de trabalhos resumidos publicados em 
periódicos regionais e nacionais da área de Estatística e 
afins

Até 135 horas
(3 trabalhos)

Autoria/coautoria de trabalhos completos publicados em 
periódicos regionais e nacionais da área de Estatística e 
afins

Até 180 horas
(3 trabalhos)



Atividades de Pesquisa 

120h/trabalho

15h/palestra

30h/atividade Até 60 horas

Participação em seminários oferecidos pelo DEST 4h/seminário Até 200 horas

2h/seminário Até 30 horas

Apresentação de trabalho em seminários do DEST 20h/palestra

Atividades de Extensão
15h/trabalho

30h/trabalho

30h/atividade Até 60 horas

Outras atividades

Representação estudantil – Titular 15h/ semestre

Representação no Colegiado do Curso – Titular 15h/ semestre

Representação do Centro Acadêmico – Titular 15h/ semestre

Participação em eventos esportivos 30h/atividade Até 60 horas

Participação em empresa júnior do curso de Estatística 30h/atividade Até 90 horas

Autoria/coautoria de trabalhos completos publicados em 
periódicos internacionais da área de Estatística e afins

Até 360 horas
(3 trabalhos)

Apresentação de palestras em eventos científicos da 
área de Estatística e afins, como: seminários, 
simpósios, congressos e encontros regionais, nacionais 
e internacionais

Até 60 horas
(4 palestras)

Realização de estágios extracurriculares em projetos de 
pesquisa, relacionados à área de formação

Participação em seminários oferecidos por outros 
departamentos de áreas afins

Até 80 horas
(4 palestras)

Participação em programas/projetos institucionalizados 
de extensão, devidamente cadastrados e orientados por 
professores do DEST (PIBEXT, exceto TCC)

30h/projeto/
semestre

Até 120 horas
(4 semestres)

Participação em programas/projetos institucionalizados 
de extensão, devidamente cadastrados e orientados por 
professores de IES (PIBEXT, exceto TCC)

15h/projeto/
semestre

Até 45 horas
(3 semestres)

Autoria/coautoria de trabalhos resumidos em anais de 
eventos de extensão

Até 60 horas
(4 trabalhos)

Autoria/coautoria de trabalhos completos em anais de 
eventos de extensão

Até 120 horas
(4 trabalhos)

Realização de estágios extracurriculares em projetos de 
extensão, relacionados à área de formação

Até 60 horas
(4 semestres)
Até 60 horas
(4 semestres)
Até 60 horas
(4 semestres)

Participação como representante em câmaras e 
conselhos da UFES.

15h/
semestre

Até 60 horas
(4 semestres)


