
Instituto de Ciências Biológicas
Coordenação dos Cursos de Graduação em Ciências Biológicas

Pedido de consideração de atividades curriculares complementares
Aluno: ___________________________________________________ Matrícula: ________________

Assinatura: ________________________________________________________________________

O(a) discente deve enviar por e-mail o PDF dos documentos comprobatórios e trazer os originais

para conferência, em um envelope identificado com nome e matrícula. Os documentos devem ser ordenados

conforme a tabela que se encontra no verso. Com a exceção da certificação em língua estrangeira e da

representação estudantil, todas as demais atividades acadêmicas curriculares devem ser de área afim às

Ciências Biológicas.

Abaixo consta transcrição de regulamentação selecionada no Regulamento Acadêmico de

Graduação.

Regulamento Acadêmico de Graduação
(...)

Título V

Da Flexibilização Curricular

Art. 72 As atividades previstas para flexibilização curricular podem ser :

(...)

§ 3º Só são validadas as certificações de língua estrangeira reconhecidas internacionalmente. Para as demais certificações

devem ser consultados os órgãos competentes da UFJF.

(...)

§ 7º A representação estudantil computa carga horária, mediante apresentação à Coordenação do Curso de documento

comprobatório da participação em entidade estudantil, de acordo com a carga horária máxima definida no anexo.

Art. 73. A solicitação do cômputo da carga horária para efeito de flexibilização curricular deve ser requerida na Coordenação do

Curso, acompanhada dos documentos comprobatórios. Após avaliação, a Coordenação do Curso encaminha a documentação ao

órgão de assuntos e registros acadêmicos para a devida anotação da carga horária no histórico escolar.



Atividades Acadêmicas Curriculares Carga horária máxima Carga
horária
solicitada

Iniciação à docência (monitoria ou PIBID), à pesquisa e à

extensão

60h por período, por projeto

Participação oficial em projeto de Treinamento Profissional em

área afim ao curso

60h por período, por projeto

Estágio não obrigatório em área afim ao curso 60h por período

Grupos de Estudo 30h por período

Eventos científicos: apresentação de trabalho 15h por trabalho

Eventos científicos: organização 15h por evento

Evento científico: participação 15h por evento

Participação oficial em programa ou grupo de educação tutorial 60h por período, por programa

Participação oficial em empresa júnior 60h por período

Representação estudantil 60h por período

Certificação em língua estrangeira 60h

Vivência profissional complementar 60h por trabalho

Disciplina opcional (aquela que não consta no currículo do curso) Limite de 03 disciplinas
(inserir os códigos ao lado)

Juiz de Fora, ___ de ___________ de 202__.

________________________________
Assinatura do(a) discente

Recebido em ____/_____/________ . Assinatura: _________________________________________________________

Validado em _____/______/_______. Assinatura: _________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordenação dos Cursos de Graduação em Ciências Biológicas

Recebi do(a) aluno(a)____________________________________________________,

matriculado(a) na UFJF sob o n.º _____________, cópias de _____ documentos originais comprobatórios de

cumprimento de atividades curriculares complementares.

Data: _____/_____/______        Assinatura:____________________________________________________


