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Currículo 2022 

CARGA HORÁRIA EXIGIDA PARA FORMAÇÃO NO CURSO DE BIOTECNOLOGIA  

Carga horária em optativas: 120 horas 

Carga horária em formação complementar: 360 horas  (100h ensino, 200h pesquisa, 60h extensão) 

 

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Atividade Requisitos de comprovação Horas 
Máximo 

de Horas 

Ensino    

Participação em Projetos de ensino
 Certificado ou declaração do 

orientador com carga horária  
 60 

Bolsista de ensino 
Certificado ou atestado do orientador 

com carga horária 
 60 

Monitoria (bolsista ou voluntária) 
Certificado ou declaração do 

orientador contendo carga horária  
 60 

Cursos de Língua Estrangeira  
Certificado ou atestado contendo 

carga horária e avaliação 
 40 

Cursos realizados na UFPel ou outras IES Certificado com carga horária  40 

Ministrante de cursos ou palestras na UFPel Certificado com carga horária  20 

Participação em eventos de ensino como ouvinte Certificado com carga horária  30 

Representação discente em Colegiado e/ou instâncias 

superiores na Universidade 

Atestado contendo período e carga 

horária 
 30 

Atividade de Coordenação no Diretório Acadêmico 
Atestado contendo período e carga 

horária 
 30 

Participação em comissão organizadora de eventos para 

comunidade acadêmica  
Atestado contendo carga horária  30 

Apresentação de trabalho em eventos de ensino (pôster) - 1 

hora cada 
Certificado 1 20 

Apresentação de trabalho em eventos de ensino  

(oral) - 2 hora cada 
Certificado 2 20 

Publicação em anais de eventos de ensino (resumo/resumos 

expandido/completo) - 1 hora cada 
Cópia do trabalho e certificado 1 20 

Bolsista PET 
Certificado ou atestado do orientador 

com carga horária 
 50 

Premiações ou distinção - 1 hora cada 
Atestado ou certificado ou material 

de imprensa 
1 20 

Total de Ensino 100h 

Pesquisa      

Participação em Projetos de pesquisa 
Declaração de carga horária 

fornecida pelo orientador 
 60 

Bolsista de iniciação científica/inovação tecnológica ou estágio Certificado ou atestado do orientador  100 
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voluntário com carga horária 

Apresentação de trabalho em eventos científicos (pôster) - 1 

hora cada 
Certificado 1 20 

Apresentação de trabalho em eventos científicos 

 (oral) - 2 horas cada 
Certificado 2 30 

Publicação em anais de eventos científicos (resumo/resumos 

expandido/completo) - 1 hora cada 
Cópia do trabalho ou certificado 1 20 

Publicação científica (artigo/capítulo de livro ou livro 

publicado) - 5 horas cada 
Cópia da publicação ou ISBN/ISSN 5 20 

Patente depositada - 5 horas cada Comprovante INPI 5 20 

Participação em eventos científicos como ouvinte Certificado  35 

Bolsista PET 
Certificado ou atestado do orientador 

com carga horária 
 50 

Premiações ou distinção - 1 hora cada 
Atestado ou certificado ou material 

de imprensa 
1 20 

Total de Pesquisa 200h 

Extensão     

Participação em Projetos de extensão 
Certificado ou declaração do 

orientador contendo carga horária 
 60 

Bolsista de extensão  
Certificado ou atestado do orientador 

com carga horária 
 60 

Ministrante de cursos ou palestras para público alvo externo à 

UFPel 
Certificado com carga horária  20 

Participação em atividades de extensão promovidas pela UFPel 

ou outras IES 

Atestado do responsável contendo 

carga horária 
 40 

Participação em Programas de extensão através de Editais do 

MEC ou institucionais 

Atestado do responsável contendo 

carga horária 
 40 

Apresentação de trabalho em eventos de extensão (poster) - 1 

hora cada 
Certificado 1 20 

Apresentação de trabalho em eventos de extensão (oral) - 2 

hora cada 
Certificado 2 20 

Publicação em anais de eventos de extensão (resumo/resumos 

expandido/completo) - 1 hora cada 
Cópia do trabalho e certificado 1 20 

Bolsista PET 
Certificado ou atestado do orientador 

com carga horária 
 50 

Premiações ou distinção - 1 hora cada 
Atestado ou certificado ou material 

de imprensa 
1 20 

Disciplinas optativas (carga horária em extensão) Histórico  60 

Total de Extensão 60h 

 


