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1.1. LIVROS CIENTÍFICOS 
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1.7. ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS NACIONAIS  

1.8. ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS REGIONAIS 

1.9. ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS LOCAIS  

2 . PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTIFICO-CULTURAIS E ARTÍSTICOS 

2.1. EVENTOS CIENTÍFICOS DA ÁREA (congressos, simpósios e conferências) 

2.2. EVENTOS CIENTÍFICOS DE OUTRAS ÁREAS (congressos, simpósios e conferências) 

2.3. SEMANAS ACADÊMICAS E ENCONTROS DE CURSO 

2.4. MINI-CURSOS E OFICINAS 

2.5. PALESTRAS 

2.6. EVENTOS CULTURAIS (espetáculos, apresentações, exposições, obras) 

2.7. EVENTOS ESPORTIVOS 

3. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E/OU ATIVIDADES DE ENSINO 

4. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E/OU ATIVIDADES DE PESQUISA 

5. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E/OU ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

6. PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES E ÓRGÃOS COLEGIADOS 

6.1. ENTIDADES EMPREENDEDORAS (EMPRESA JÚNIOR E SIMILARES) 

6.2. REPRESENTAÇÕES ESTUDANTIS 

6.3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

7. CURSO DE IDIOMAS, MÚSICAS OU ARTES 

8. OUTRAS ATIVIDADES  

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES CH  

1. PUBLICAÇÕES 

1.1. Livros científicos 

Autor ou co-autor de livros científicos (por obra) 80 

Organizador ou tradutor de livros científicos (por obra) 60 

Autor ou co-autor de capítulo de livros científicos (por obra) 40 

Colaborador de livros científicos (por obra) 20 

Membro de equipe técnica de livros científicos (por obra) 10 

 
1.2. LIVROS DIVERSOS 

Autor ou co-autor de livros diversos (por obra) 50 
Organizador ou tradutor de livros diversos (por obra) 40 
Autor ou co-autor de capítulo de livros diversos (por obra) 30 
Colaborador de livros diversos (por obra) 10 
Membro de equipe técnica de livros diversos (por obra) 05 
 
1.3. MONOGRAFIAS DE TCC. DE OUTROS CURSOS OU APOSTILAS 

Autor ou co-autor de Monografias, de  Trabalho de Conclusão do curso e de outros curso ou 
Apostilas  (por obra) 

40 

  
1.4. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS (Revistas indexadas da área) 

Autor ou co-autor de artigo em revistas indexadas da área (por obra) 60 
Autor ou co-autor de resenha em revistas indexadas da área (por obra) 30 
Autor ou co-autor de comunicação ou notícia em revistas indexadas da área (por obra) 15 
 
1.5. PERIÓDICOS NÃO ESPECIALIZADOS (revistas de outras áreas, jornais e revistas não 
indexadas) 
Autor ou co-autor de artigo em periódicos de outras áreas e/ou não especializados (por obra)             40 
Autor ou co-autor de resenha em periódicos de outras áreas e/ou não especializados (por obra) 20 
Autor ou co-autor de comunicação ou notícia em periódicos de outras áreas e/ou não 
especializados (por obra) 

10 

 
1.6. ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS (congressos, simpósios e conferências, 
na forma impressa ou em CDRom) 
Autor ou co-autor de trabalho completo em Anais de eventos científicos internacionais (por obra)  

60 
Autor ou co-autor de resumo expandido em Anais de eventos científicos internacionais (por obra) 40 
Autor ou co-autor de resumo ou painel em Anais de eventos científicos internacionais (por obra) 30 
 
 
1.7. ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS NACIONAIS (congressos, simpósios e conferências, na 
forma impressa ou em CDRom) 
Autor ou co-autor de trabalho completo em Anais de eventos científicos nacionais (por obra)  

40 
Autor ou co-autor de resumo expandido em Anais de eventos científicos nacionais (por obra) 20 
Autor ou co-autor de resumo ou de painel em Anais de eventos científicos nacionais (por obra) 15 
 



1.8. ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS REGIONAIS (congressos, simpósios e conferências, na 
forma impressa ou em CDRom) 
Autor ou co-autor de trabalho completo em Anais de eventos científicos regionais (por obra)  

30 
Autor ou co-autor de resumo expandido em Anais de eventos científicos regionais (por obra) 15 
Autor ou co-autor de resumo ou de painel em Anais de eventos científicos regionais (por obra) 10 
 
1.9. ANAIS DE EVENTOS CIENTÍFICOS LOCAIS (congressos, simpósios e conferências, na forma 
impressa ou em CDRom) 
Autor ou co-autor de trabalho completo em Anais de eventos científicos locais (por obra) 25 
Autor ou co-autor de resumo expandido em Anais de eventos científicos locais (por obra) 15 
Autor ou co-autor de resumo ou de painel em Anais de eventos científicos locais (por obra) 10 
 
2 . PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTIFICO-CULTURAIS E ARTÍSTICOS 
2.1. EVENTOS CIENTÍFICOS DA ÁREA (congressos, simpósios e conferências) 
Evento Científico Internacional da área com apresentação de trabalho (por participação) 60 
Evento Científico Internacional da área sem apresentação de trabalho (por participação) 40 
Evento Científico Nacional da área com apresentação de trabalho (por participação) 40 
Evento científico Nacional da área sem apresentação de trabalho (por participação) 30 
Evento Científico Regional da área com apresentação de trabalho (por participação) 30 
Evento Científico Regional da área sem apresentação de trabalho (por participação) 20 
Evento Científico Local da área com apresentação de trabalho (por participação) 20 
Evento Científico Local da área sem apresentação de trabalho (por participação) 10 
 
2.2. EVENTOS CIENTÍFICOS DE OUTRAS ÁREAS (congressos, simpósios e conferências) 
Evento Científico Internacional de outras áreas com apresentação de trabalho (por participação) 40 
Evento Científico Internacional de outras áreas sem apresentação de trabalho (por participação) 30 
Evento Científico Nacional de outras áreas com apresentação de trabalho (por participação) 30 
Evento Científico Nacional de outras áreas sem apresentação de trabalho (por participação) 20 
Evento Científico Regional de outras áreas com apresentação de trabalho (por participação) 20 
Evento Científico Regional de outras áreas sem apresentação de trabalho (por participação) 10 
Evento Científico Local de outras áreas com apresentação de trabalho (por participação) 10 
Evento Científico Local de outras áreas sem apresentação de trabalho (por participação) 05 
 
2.3. SEMANAS ACADÊMICAS E ENCONTROS DE CURSO 
Participação na organização de semanas acadêmicas e encontros curso (por evento) 30 
Apresentação em semanas acadêmicas e encontros de curso (por apresentação) 20 
Participação como ouvinte em semana acadêmica 10 
 
2.4. MINI-CURSOS E OFICINAS 
Ministrante de Mini-oficinas (por evento) 30 
Participante ouvinte aluno de mini-oficinas (por participação) 20 
 
2.5. PALESTRAS 
Palestras na área de Administração ou áreas relacionadas – ministrante (por palestra) 20 
Palestras em outras áreas – ministrante (por palestra) 15 
Palestras na área de Administração ou áreas relacionadas – ouvinte (por participação) 10 
Palestras em outras áreas – participante ouvinte (por participação) 05 
 
2.6. EVENTOS CULTURAIS (espetáculos, apresentações, exposições, obras) 
Produtor ou diretor artístico de eventos culturais (por evento) 30 
Membro da equipe técnica de eventos culturais (por evento) 20 

Expositor de coleção, composição, interpretação, peça literária, filme, fotografia, arte e artesanato 
em eventos culturais (por evento) 

 
20 

 
2.7. EVENTOS ESPORTIVOS 
Organizador ou membro da comissão organizadora de eventos esportivos (por evento) 20 
Monitor ou árbitro de eventos esportivos (por evento) 10 
Participante desportista de eventos esportivos (por evento) 10 
 
3. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E/OU ATIVIDADES DE ENSINO 
Atividade de monitoria em disciplinas de graduação (por disciplina) 30 
Disciplinas facultativas cursadas (com aproveitamento, na UFU, ou em outra IES, em curso 
devidamente reconhecido pelo MEC) (por disciplina) 

30 

Participação em Projeto PIBEG (por projeto) 30 
Atividades de ensino em cursos técnico ou ensino superior relacionadas à área de Administração 
(por semestre) 

20 

 
4. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E/OU ATIVIDADES DE PESQUISA 
Iniciação Científica com bolsa UFU, CNPq, FAPEMIG, PET (por projeto) 60 
Iniciação Científica sem bolsa (por projeto) 40 
Membro de grupo de estudos, com freqüência mínima de 75% (por projeto) 30 
 
5. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS E/OU ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
Curso de aperfeiçoamento (por curso) 30 
Curso de extensão (por curso) 30 
Estagiário de Projeto de Extensão (por projeto) 40 
 
6. PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES E ÓRGÃOS COLEGIADOS 
6.1. ENTIDADES EMPREENDEDORAS (Empresa Júnior e similares) 
Membro de diretoria ou membro fundador de entidades empreendedoras (por entidade) 40 
Participante de entidades empreendedoras (por projeto) 30 
 
6.2. REPRESENTAÇÕES ESTUDANTIS 
Representante dos alunos no Colegiado do Curso (por ano) 20 
Dirigentes do Diretório Acadêmico ou Diretório Central dos Estudantes (por ano) 20 
 
6.3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
Participação social em entidades filantrópicas – coordenador (por entidade) 20 
Participação social em entidades filantrópicas – voluntário (por entidade) 20 
Participação social em entidades recreativas e esportivas – coordenador (por entidade) 10 
Participação em entidades recreativas e esportivas – voluntário (por entidade)  10 
 
7. CURSO DE IDIOMAS, MÚSICAS OU ARTES 
Professor de idiomas, música ou artes (por curso/ciclo concluído) 60 
Participante aluno em cursos de idiomas, músicas ou artes (por curso/ciclo concluído) 50 
 
8. OUTRAS ATIVIDADES 
8.3. Intercâmbio com outras IES (por participação) 60 
8.8. Participação no Projeto Rondon (por projeto) 40 
8.9. Participação em Desafios e Jogos empresariais  40 
8.10. Curso de formação profissional (ministrante) 40 
8.11. Curso de formação profissional (aluno) 30 
8.4. Visitas orientadas por professor (por visita) 20 
 


