
GEO341 INICIAÇÃO À PESQUISA I 2 30
participação comprovada em projetos de pesquisa, com ou sem bolsa, durante, no mínimo, 06 (seis) meses de atividades no 

mesmo projeto, com dedicação semanal de 20 horas 

GEO342 INICIAÇÃO À PESQUISA II 4 60 participação comprovada em um mesmo projeto de pesquisa, com ou sem bolsa, durante 01(um) ano letivo 

GEO343 INICIAÇÃO À DOCÊNCIA I 2 30
exercício de 01 (um) semestre de Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, num total mínimo de 

30hs/mês comprovados por relatório de frequência 

GEO344 INICIAÇÃO À DOCÊNCIA II 4 60
exercício de 02 (dois) semestres de Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, num total mínimo de 

30hs/mês comprovados por relatório de frequência 

GEO345 INICIACAO À EXTENSÃO I 2 30 cumprir carga horária de 20h/semana durante um semestre em projeto de extensão 

GEO346 INICIAÇÃO À EXTENSÃO II 4 60 cumprir carga horária de 20h/semana durante um ano letivo em um projeto de extensão

GEO347 MONITORIA I 1 15
exercício de 01 (um) semestre de monitoria, num total de 48hs/mês comprovados por relatório de frequência, em disciplinas 

vinculadas ao Curso de Geografia 

GEO348 MONITORIA II 2 30
exercício de 02 (dois) semestres de monitoria, num total de 48hs/mês comprovados por relatório de frequência, em disciplinas 

vinculadas ao Curso de Geografia 

GEO349 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS I 1 15 participar como ouvinte de evento com duração mínima de 02 (dois) dias 

GEO349 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS I 1 15 cinema, teatro, exposição,museus, concertos/shows musicais etc

GEO350 PARTICIPACAO EM EVENTOS II 2 30
participação nas seguintes atividades: apresentação oral ou em painel de trabalho em que o aluno é autor ou co-autor; mini-
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6GEO350 PARTICIPACAO EM EVENTOS II 2 30
participação nas seguintes atividades: apresentação oral ou em painel de trabalho em que o aluno é autor ou co-autor; mini-

curso integrante de evento e organização de eventos

GEO350 PARTICIPACAO EM EVENTOS II 2 30 defesa de monografia, dissertação, tese, palestra, conferencia, oficinas/mini cursos isolados, audiencias públicas 

GEO353 GRUPOS DE ESTUDOS I 2 30 4 participação em um grupo que tenha desenvolvido atividades com duração de 30 horas durante um semestre letivo 

GEO355 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA I 4 60 publicação de artigos em periódicos indexados como autor ou co-autor 

GEO356 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA II 3 45 publicação de trabalhos completos em eventos científicos reconhecido como autor ou co-autor

GEO357 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA III 2 30 publicação de resumos expandidos em eventos científicos como autor ou co-autor

GEO358 PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA IV 1 15 publicação de resumos e resenhas como autor ou co-autor 

GEO359 VIVÊNCIA PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 4 60 4
atividades de estágio não previstas de forma curricular, às quais o aluno tenha se dedicado pelo período mínimo de 6 (seis) 

meses e com jornada mínima de 10 horas semanais .

Preencher um formulário para cada tipo de atividade
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