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Aluno: *************************      Matrícula: *********** 

 

 ATIVIDADE Pontuação Máximo 

1.  Participação em eventos científicos e/ou Cursos de Extensão 

como estudantes 

1 crédito 

para cada 15 

horas 

2 créditos 

2.  Participação em eventos científicos e/ou Cursos de Extensão 

como ministrantes 

1 crédito por 

participação 

2 créditos 

3.  Publicação de Artigo em Anais de evento científico com ISBN 1 crédito a 

cada duas 

publicações 

2 créditos 

4.  Publicação de Artigo em Periódico Nacional ou Internacional 

com ISSN 

1 crédito por 

publicação 

2 créditos 

5.  Publicação de Artigo em Livro com ISBN 1 crédito por 

publicação 

2 créditos 

6.  Apresentação de Trabalho em Evento científico (sem 

publicação em Anais) 

0,5 crédito 

por 

apresentação 

2 créditos 

7.  Participação em Comissão Organizadora de Evento Científico  0,5 crédito 

por 

participação 

2 créditos 

8.  Participação em atividades regulares de estudo, debate e 

promoção de eventos desenvolvidos pelas linhas de pesquisa 

do Programa 

0,5 crédito 

por 

participação 

2 créditos 

9.  Trabalho produzido em manual técnico reconhecido por 

órgãos oficiais da esfera municipal, estadual ou federal  

0,5 crédito 

por 

participação 

2 créditos 

10.  Criação de produtos culturais (vídeos, filmes) vinculados à 

pesquisa desenvolvida ou às linhas de pesquisa do Programa 

1 crédito por 

produto 

2 créditos 

11.  Participação em Comissões do PPGCINE (Colegiado, 

Comissão de Bolsas, outras) 

1 crédito por 

ano de 

participação 

2 créditos 

12.  Criação de produtos culturais (vídeos, filmes) vinculados à 

pesquisa desenvolvida ou às linhas de pesquisa do Programa 

1 crédito por 

produto 

2 créditos 

13.  Produções audiovisuais 1 crédito por 

produção 

2 créditos 

14.  Produção de festivais,  mostras, atividades formativas em 

festivais e/ou mostras e curadoria 

1 crédito por 

produção 

2 créditos 

15.  Estágio docência (para alunos que não são bolsistas) 1 crédito por 

estágio 

2 créditos 

16.  Docência em curso superior 1 crédito por 

disciplina  

2 créditos 

 

Contagem exigida de Créditos, conforme Resolução nº 38/2015/CONEPE/UFS: 04 Créditos.  
 

 

 


