
Anexo à Resolução 023/2004 – CONGRAD 
 

Atividades Acadêmicas Curriculares Créditos ou Carga Horária por 

Atividade no Período Letivo 

Atividades de iniciação à docência, à pesquisa, à extensão ou 

treinamento profissional. 

04 créditos 

- disciplina Pré-fixado Atividades a distancia 

- teleconferência ou similar Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

Disciplina Pré-fixado 

Elaboração de Monografia 02 créditos + carga horária específica do 

currículo do Curso 

Estágio Curricular Pré-fixado 

Grupos de Estudo 02 créditos 

. apresentação de 

trabalhos 

01 crédito por título de trabalho 

. organização 01 crédito 

- congressos 

. participação Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

- seminários Proporcional à carga horária limitando-se a 

01 crédito 

- colóquios Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

- simpósios Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

- encontros Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

- festivais Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

- palestras Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

- exposições Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

- oficinas Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

- cursos de curta duração Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

Participação em eventos 

- outros (a serem definidos pelo 

Colegiado de Curso ou conselho 

de Unidade e homologados pela 

Pró-Reitoria de Graduação) 

Proporcional à carga horária limitando-se a 

 01 crédito 

Seminário Pré-fixado 

Vivência Profissional Complementar 01 crédito 
Outras (a serem definidas pelo Colegiado de Curso ou Conselho 

de Unidade e homologadas pela Pró-Reitoria de Graduação) 
--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo à Resolução 023/2004 – CONGRAD 
 

Atividades Acadêmicas Curriculares Créditos ou Carga 

Horária por 

Atividade no 

Período Letivo 

Artigo completo 

publicado em anais de 

congresso científico 

nacional 

Anais com câmara editorial 

de revisão 

02 créditos 

Artigo completo 

publicado em anais de 

congresso científico 

internacional 

Anais com câmara editorial 

de revisão 

03 créditos 

Artigo em periódico 

especializado nacional 

com corpo editorial 

externo 

Revista indexada (ISSSN) 03 créditos 

Artigo em periódico 

especializado 

estrangeiro com corpo 

editorial externo 

Revista indexada (ISSSN) 04 créditos 

Artigo de divulgação 

científica, técnica e 

artística publicado em 

jornal ou periódico não 

indexado 

 

 

- 

01 crédito 

Livro publicado no país  

ISBN ou editora com conselho editorial 
06 créditos 

Capítulo de livro 

publicado no país 

 

ISBN ou editora com conselho editorial 
04 créditos 

Capítulo de livro 

publicado no exterior 

 

ISBN ou editora com conselho editorial 
06 créditos 

Artigo Especializado 

Livro publicado no 

exterior 

 

ISBN ou editora com conselho editorial 
08 créditos 

 


