ANEXO A – Percentual máximo permitido por Atividades dos Eixos
PONTUAÇÃO GERAL

EIXO 1

Atividades de
complementação da
formação social,
humana, ambiental e
cultural.

EIXO 2

Atividades de cunho
comunitário, de
interesse coletivo e
vinculadas à
representação
estudantil.

Nº

ATIVIDADE

HORAS DE
ATIVIDADE
PERMITIDO

DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

EX
1A

Atividades esportivas e desportivas.

20%

Declaração emitida pelo
técnico responsável.

EX
1B

Cursos de língua estrangeira.

30%

Certificado emitido pela
instituição.

20%

Declaração emitida pela
instituição promotora do
evento.

EX
1C

Atividades artísticas culturais.

EX
1D

Atividades socioambientais.

30%

Declaração emitida pela
instituição promotora do
evento.

EX 1E

Organização de exposições, seminários e
ou eventos artísticos culturais.

20%

Declaração emitida pelo
responsável do evento.

EX1F

Cursos de formação geral para
desempenho profissional.

20%

Certificado emitido pela
instituição promotora do
evento.

Nº

ATIVIDADE

HORAS DE
ATIVIDADE
PERMITIDO

DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO

EX
2A

Participação efetiva em trabalho
voluntário e/ou atividades comunitárias,
CIPAS, associações de bairros, brigadas
de incêndio, socorristas, corpo
bombeiros, associações escolares e
atividades beneficentes.

10%

Declaração emitida pela
instituição responsável.

EX
2B

Engajamento como docente não
remunerado em cursos preparatórios e
de reforço escolar.

10%

Declaração emitida pela
instituição responsável.
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EIXO 3

EX
2C

Participação em projetos de Extensão do
UniAvan, excetuando-se as atividades
extensionistas incluídas na Matriz do
Curso, conforme determinação legal.

Nº

ATIVIDADE

EX
3A

Atividades de
iniciação científica,
tecnológica e de
formação
profissional.

Cursos na área de formação com
fundamento científico.

30%

HORAS DE
ATIVIDADE
PERMITIDO

40%

Declaração de participação
emitida pelo UniAvan.

DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO
Certificado com registro
emitido pela instituição
responsável.

EX
3B

Cursos na área de formação com
fundamento científico, na modalidade a
distância e/ou online.

40%

Certificado com registro
emitido pela instituição
responsável.

EX
3C

Participação em palestras, congressos,
conferências, simpósios, seminários
técnico-científicos.

30%

Certificado com registro
emitido pela instituição
responsável.

EX
3D

Apresentação de trabalhos
técnico-científicos em palestras,
conferências e/ou congressos.

50%

Certificado com registro
emitido pela instituição
responsável.

EX 3E

Projetos de iniciação científica e
tecnológica, relacionados ao objetivo do
curso.

40%

Relatório do estudante
subscrito pelo coordenador do
curso da área de formação.

EX 3F

Participação em bancas de graduação,
pós-graduação lato e stricto sensu.

10%

Requerimento com carimbo e
assinatura do responsável pela
banca de trabalho de
conclusão de curso.

EX
3G

Publicações em periódicos científicos.
Cada publicação vale 10% (A1, A2, A3,
B1, B2, B3)

70%

Cópia da carta de aceite do
periódico.

EX
3H

Publicações em livros, capítulo de
resumos científicos e/ou e-book´s, com
ISSB. Cada publicação vale 10%

30%

Cópia da capa e das páginas
da em que o capítulo e ou
resumo está publicado.
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EX 3I

Estágio não obrigatório na área do curso.

40%

Cópia do
contrato/aditivo/rescisão.

EX 3J

Visitas técnicas realizadas pela instituição
de ensino.

20%

Relatório do estudante
subscrito pelo responsável
pelo projeto.

EX
3K

Aprovação em disciplinas curriculares de
acordo com o projeto pedagógico do
curso.

25%

Requerimento deferido pelo
coordenador do curso da área
de formação.

EX 3L

Participação voluntária em empresa
júnior, incubadoras tecnológicas,
laboratórios específicos, escritórios
modelo, núcleos de atendimentos
específicos e/ou clínicas.

20%

Declaração emitida pela
Instituição responsável.

EX
3M

Monitoria em disciplinas/laboratórios.

20%

Declaração emitida pela
Instituição.

EX
3N

Participação em programa de bolsas de
iniciação científica.

20%

Relatório do estudante
subscrito pela coordenação da
bolsa.

EX
3O

Iniciação à docência (PIBID).

20%

Relatório do estudante
subscrito pela coordenação da
bolsa

EX
3P

Intercâmbios estudantis.

20%

Declaração emitida pela
Instituição responsável.

EX
3Q

Disciplinas cursadas em cursos de
pós-graduação Lato e/ou Strictu Sensu,
no caso de uma segunda graduação.

30%

Histórico emitido pela
instituição proponente
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