
Tabelas de Atividades Complementares do Bacharelado em Ciências Agrárias 
 

Grupo P - Referente as ACCs de Pesquisa  
Código Atividade Comprovação Conversão Máx. Art. 

P1 

Participação como bolsista ou voluntário 
de Pesquisa Científica realizada dentro ou 
fora da UFVJM, comprovado por 
declaração emitida pelo coordenador do 
projeto ou certificado. 

Por Carga 
Horária (CH) 

1 hora de ACCs 
para cada 4 horas 

comprovadas 
60 2 

P2 

Participação em eventos científicos, 
comprovado por certificado de 
participação com declaração de carga 
horária 

Por CH 
2 horas de ACCs 
para cada 4 horas 

comprovadas 
40 

4 

P3 

Participação em eventos científicos, 
comprovado por certificado de 
participação sem declaração de carga 
horária 

Por dia 1 hora de ACCs 
para cada dia. 5 

P4 
Publicação de resumos em eventos 
científicos internacional, comprovado pelo 
resumo impresso 

Por resumo 7 horas de ACCs 
por resumo 35 9 

P5 
Publicação de resumos em eventos 
científicos nacional, comprovado pelo 
resumo impresso 

Por resumo 5 horas de ACCs 
por resumo 25 9 

P6 
Publicação de resumos em eventos 
científicos regional, comprovado pelo 
resumo impresso 

Por resumo 3 horas de ACCs 
por resumo 15 9 

P7 

Publicação de trabalho completo em 
eventos científicos internacional, 
comprovado pelo trabalho completo 
impresso 

Por trabalho 10 horas de ACCs 
por trabalho 40 9 

P8 
Publicação de trabalho completo em 
eventos científicos nacional, comprovado 
pelo trabalho completo impresso 

Por trabalho 7 horas de ACCs 
por trabalho 35 9 

P9 
Publicação de trabalho completo em 
eventos científicos regional, comprovado 
pelo trabalho completo impresso 

Por trabalho 5 horas de ACCs 
por trabalho 15 9 

P10 

Publicação de artigos em periódicos, com 
Qualis A, B1 ou B2, comprovado pelo 
manuscrito impresso e comprovação do 
Qualis 

Por artigo 20 horas de ACCs 
por artigo 80 9 

P11 

Publicação de artigos em periódicos, com 
Qualis B3, B4 ou B5, comprovado pelo 
manuscrito impresso e comprovação do 
Qualis 

Por artigo 15 horas de ACCs 
por artigo 60 9 

P12 
Publicação de artigos em periódicos, com 
Qualis C, comprovado pelo manuscrito 
impresso e comprovação do Qualis 

Por artigo 10 horas de ACCs 
por artigo 40 9 

P13 Publicação em revistas, jornais, magazines 
não indexados Por artigo 5 horas de ACCs 

por publicação 20 9 

P14 

Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos internacionais, comprovado 
pelo certificado de apresentação (válido 
somente para o apresentador) 

Por certificado 
de apresentação 

7 horas de ACCs 
por apresentação 35 9 



P15 

Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos nacionais, comprovado pelo 
certificado de apresentação (válido 
somente para o apresentador) 

Por certificado 
de apresentação 

5 horas de ACCs 
por apresentação 30 9 

P16 

Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos regionais, comprovado pelo 
certificado de apresentação (válido 
somente para o apresentador) 

Por certificado 
de apresentação 

3 horas de ACCs 
por apresentação 15 9 

P17 
Publicação de livro ou capítulos de 
Livros, comprovado por cópia do livro ou 
capítulo 

Por livro ou 
capítulo 

30 horas de ACCs 
por capítulo 90 9 

P18 
Premiação por trabalho apresentado em 
evento científico internacional, 
comprovado pelo certificado de premiação 

Por premiação 10 horas de ACCs 
por prêmio 40 9 

P19 
Premiação por trabalho apresentado em 
evento científico nacional, comprovado 
pelo certificado de premiação 

Por premiação 5 horas de ACCs 
por prêmio 20 9 

P20 
Premiação por trabalho apresentado em 
evento científico regional, comprovado 
pelo certificado de premiação 

Por premiação 3 horas de ACCs 
por prêmio 12 9 

P21 Participação em comissão organizadora de 
evento científico Por evento 10 horas de ACCs 

por comissão 40 9 

 

Grupo EC - Referente as ACCs de Cultura e Extensão  
Código Atividade Comprovação Conversão Máx. Art. 

EC1 

Participação como bolsista ou voluntário em 
projetos de Extensão e/ou Cultura realizado 
dentro ou fora da UFVJM, comprovado por 
declaração emitida pelo coordenador do 
projeto ou certificado. 

Por CH 
1 hora de ACCs 

para cada 4 horas 
comprovadas 

60 2 

EC2 
Representação discente efetivo junto a órgãos 
colegiados ou outros órgãos acadêmicos, 
comprovado por portaria. 

Por ciclo 
(ano) 

15 horas de 
ACCs por ano 30 6 

EC3 

Publicação de cartilhas, documentos ou 
materiais voltados a atividades de extensão, 
comprovado por cópia impressa do material e 
declaração do coordenador do projeto. 

Por trabalho 7 horas de ACCs 
por trabalho 35 9 

EC4 Participação em comissão organizadora de 
eventos. Por evento 10 horas de 

ACCs por evento 40 9 

EC5 
Participação como membro efetivo em 
Conselhos Municipais, Estaduais e Federais, 
comprovado por certificado de participação. 

Por ano 10 horas de 
ACCs por ano 20 9 

EC6 
Participação como expositor em feiras, 
mostras e exposições na área de formação, 
comprovado por certificado de participação 

Por evento 10 horas de 
ACCs por feira 40 9 

EC7 
Participação como voluntario em ONGs, 
entidades civis de prestação de serviços 
comunitários. 

Por ano 5 horas de ACCs 
por ano 15 9 

EC8 

Prática em ambiente profissional, na área de 
formação, comprovado por certificado e/ou 
declaração do supervisor das práticas 
profissionais. 

Por ano 15 horas de 
ACCs por ano 60 9 



EC9 
Prática em ambiente profissional, fora da área 
de formação, comprovado por carteira de 
trabalho ou contrato 

Por ano 5 horas de ACCs 
por ano 15 9 

EC10 

Apresentação ou moderação de Palestra fora 
do âmbito institucional, destinada a 
comunidade externa, comprovado por 
certificado de palestrante 

Por 
apresentação 

5 horas de ACCs 
por palestra 15 9 

EC11 
Participação na organização/gestão de 
empresa júnior e/ou PET, comprovado por 
certificado de atuação 

Por semestre 
10 horas de 
ACCs por 
semestre 

60 9 

EC12 Participação em cursos de Língua Estrangeira, 
comprovado por certificado Por semestre 

10 horas de 
ACCs por 
semestre 

60 9 

EC13 Realização de Exames de Língua Estrangeira, 
comprovado por certificado de realização Por exame 2 horas de ACCs 

por exame 2 9 

EC14 

Participação de em atividades desportivas 
(luta, ginástica, dança e esportes realizados 
sob orientação profissional) e/ou culturais 
(grupos teatrais, folclóricos e religiosas) 
comprovado por certificado de atuação com 
declaração de carga horária 

Por carga 
horária 

1 horas de ACCs 
a cada 12 horas 
comprovadas 

10 3 

 

Grupo EN - Referente as ACCs de Ensino  
Código Atividade Comprovação Conversão Máx. Art. 

EN1 

Participação como bolsista ou voluntário de 
projetos de ensino realizado dentro, ou fora, 
da UFVJM, comprovado por declaração 
emitida pelo coordenador do projeto ou 
certificado, com declaração de carga horária. 

Por CH 
1 hora de ACCs 

para cada 4 horas 
comprovadas 

60 2 

EN2 

Participação em grupo de estudo em diversas 
áreas das ciências agrárias, comprovado por 
declaração emitida pelo coordenador do 
projeto ou certificado, com declaração de 
carga horária. 

Por CH 
1 hora de ACCs a 

cada 12 horas 
comprovadas 

40 9 

EN3 

Realização de estágio extracurricular 
orientado ou não por professor da UFVJM, 
comprovado por certificado com declaração 
de carga horária 

Por CH 
1 horas de ACCs 
a cada 12 horas 
comprovadas 

40 9 

EN4 

Participação em situação especial em 
disciplinas oferecidas por outros cursos de 
graduação (dentro ou fora da UFVJM), desde 
que essa disciplina não faça parte da matriz 
curricular do BCA, comprovado por 
certificado de participação após ser aprovado 
na disciplina. 

Por Disciplina 
1 hora de ACCs 

para cada 3 horas 
de disciplina 

20 9 

EN5 
Participação em curso ou evento presencial, 
comprovado por certificado de participação 
(com declaração de carga horária) 

Por CH 
2 horas de ACCs 
para cada 4 horas 

comprovadas 40 

9 

EN6 
Participação em curso ou evento presencial, 
comprovado por certificado de participação 
(sem declaração de carga horária) 

Por dia de 
evento 

1 hora de ACCs 
para cada dia de 

evento 
9 

EN7 
Participação em curso ou evento a distância, 
comprovado por certificado de participação 
(com declaração de carga horária) 

Por CH 
1 hora de AC 

para cada 4 horas 
comprovadas 

20 9 



EN8 
Participação em curso ou evento a distância, 
comprovado por certificado de participação 
(sem declaração de carga horária) 

Por dia de 
evento 

1 hora de AC 
para cada dia 9 

EN9 Monitoria de disciplina de graduação, 
comprovado por certificado de participação Por monitoria 

20 horas de AC 
para cada 
monitoria 

60 9 

EN10 
Participação em programas de intercâmbio 
nacional, comprovado por certificado de 
participação 

Por semestre 
25 horas de AC 

para cada 
semestre 

40 9 

EN11 
Participação em programas de intercâmbio 
internacional, comprovado por certificado de 
participação 

Por semestre 
30 horas de AC 

para cada 
semestre 

60 9 

EN12 
Participação em entidades de representação 
estudantil, comprovado por certificado de 
participação emitido por responsável. 

Por ciclo 20 horas de AC 
para cada ciclo 40 8 

 
Tabela aprovada na 39º Reunião, sendo a 30º reunião ordinária do colegiado de Ciências Agrárias em 27 de 
novembro de 2018. 


