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ANEXO I - EQUIVALÊNCIA DE CRÉDITOS (CR) POR CARGA HORÁRIA (CH) 
DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

Atividade Unidade de Referência de 
Créditos (URC) 

(1) Participação em Planos de Atividades Complementares (PACs) cada 15 horas = 01 CR 
(2) Participação em projetos de pesquisa institucionalizados 
(iniciação científica). Caso o(a) discente seja desligado(a) do 
projeto e possua participação, computar apenas um (1) crédito 
(30h), desde que apresente um documento, assinado pelo(a) 
professor(a), que comprove sua participação até o desligamento. 

1 semestre (30h) = 2 CRs 

(3) Participação como aluno(a) em cursos de curta duração 
promovidos pela própria UnB ou outras instituições. cada 15 horas = 01 CR 

(4) Participação como ouvinte em sessões de defesa de teses, 
dissertações, monografias e/ou trabalhos de conclusão de cursos 
(TCCs), mediante comprovação (Anexo III). 

cada 15 horas = 01 CR 

(5) Participação como ouvinte em seminários, semanas, 
simpósios, congressos, colóquios, oficinas, jornadas, encontros e 
outros eventos científicos, em âmbito internacional. Para a 
quantidade de horas, deve-se considerar: o tempo da atividade 
multiplicado por 1.5. 

cada 15 horas = 01 CR 

(6) Participação como ouvinte em seminários, palestras, semanas, 
simpósios, congressos, colóquios, oficinas, jornadas, encontros e 
outros eventos científicos (ensino, pesquisa e extensão), em 
âmbito local, regional ou nacional. 

cada 15 horas = 01 CR 

(7) Participação como apresentador(a) (autor(a) ou coautor(a)) nas 
modalidades pôster ou apresentação oral, com resumo publicado 
ou não em anais, em eventos científicos internacionais (realizados 
no exterior). 

1 participação(30h) = 2 CR 

(8) Participação como apresentador(a) (autor(a) ou coautor(a)), 
nas modalidades pôster ou apresentação oral, com resumo 
publicado ou não em anais, em eventos científicos locais, 
regionais ou nacionais (exceto apresentação de pôster PIBIC). 

1 apresentação(15h)= 1 CR 

(9) Publicação de trabalhos completos em anais de eventos 
científicos internacionais. 1 artigo (45h) = 03 CR 

(10) Publicação de trabalhos completos em anais de eventos 
científicos locais, regionais ou nacionais. 1 artigo (30h) = 02 CR 

(11) Publicação de trabalhos completos em periódicos 
internacionais. 1 artigo (45h) = 03 CR 

(12) Publicação de trabalhos completos em periódicos regionais 
ou nacionais. 1 artigo (30h) = 02 CR 

(13) Realização de estágio de pesquisa científica em instituições 
estrangeiras, supervisionado por pesquisador qualificado. Para a 
quantidade de horas, deve-se considerar: o tempo da atividade 
multiplicado por 1.5. 

cada 15 horas = 01 CR 

(14) Realização de estágio de pesquisa científica em outras 
instituições brasileiras, supervisionado por pesquisador 
qualificado. 

cada 15 horas = 01 CR 

(15) Participação como representante discente em órgãos 
colegiados da UnB (mediante comprovante das presenças). cada 15 horas = 01 CR 

(16) Participação como membro da Direção ou Coordenação em 
Empresa Júnior, reconhecida pela UnB. cada 15 horas = 01 CR 

(17) Participação como membro da Direção ou Coordenação em 
Órgãos de Representação Estudantil. Cada 15 horas = 01 CR 

(18) Participação voluntária (sem qualquer vínculo com a UnB), 
atuando em ações de interesse social, inclusive de curta duração, 
sejam elas de extensão, educativas, artísticas, esportivas ou 
culturais, desde que pertinentes à área de formação, mediante 
comprovação e relatório sucinto, apontando as contribuições da 
atividade para sua formação (Anexo IV). 

Cada 15 horas = 01 CR 


