
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO

E SÓCIO-ECONÔMICAS – ESAG

RESOLUÇÃO Nº 005/2007 – CONCENTRO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CENTRO DA ESAG, no uso de suas atribuições, no âmbito do 
Centro, 

RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar  os tipos de documentação a serem apresentados em cada item do Anexo 
Único da RESOLUÇÃO Nº 015/2007 – CONSEPE.

 

Tipos de Atividades Complementares

 Atividades Complementares de Ensino
 

Atividades Pontuação Documentos a serem 
entregues na secretaria da 

ESAG/UDESC
Disciplinas  não  previstas  no  currículo 
pleno que tenham relação com o curso 
nas  modalidades  presencial  e  não-
presencial
 ENS 01

A carga horária ou créditos da 
disciplina  (máximo  de  8 
créditos no curso)

Plano de Ensino assinado
Histórico  Escolar  e/ou 
Certificado de Disciplina Isolada

Atividades  desenvolvidas  no  PET 
(Programa de Educação Tutorial)
ENS 02

Cada 30 horas de atividade 
equivale a 01 crédito (máximo 
de 8 créditos ou 240 horas) 

Certificado  contendo  período  e 
carga horária
 

Estágio não obrigatório
ENS 03

Cada 30 horas equivale a 01 
crédito (máximo de 6 créditos 
ou 180 horas).

Cópia  do  contrato  de  Estágio, 
assinado pela  Coordenação de 
Estágio  da  ESAG/UDESC  e 
declaração  da  empresa  onde 
realizou o estágio com período, 
carga  horária  e  atividades 
desenvolvidas.

Participação como bolsista ou voluntário 
em programa de monitoria com relatório 
de avaliação e/ou declaração professor
ENS 04

Cada 30 horas equivale a 01 
crédito (máximo de 6 créditos 
ou 180 horas).

Certificado  e  relatório  / 
declaração  do  professor 
contendo  período  e  carga 
horária
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Atividades Complementares de Extensão

Atividades Pontuação Documentos a serem entregues 
na secretaria da ESAG/UDESC

Participação em Cursos de 
extensão com certificado de 
aproveitamento ou freqüência.

EXT 01

Cada  30  horas  de  participação 
equivale a 01 crédito (máximo de 4 
créditos, no curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga horária

Participação  em  congressos, 
jornadas,  simpósios,  fóruns, 
seminários,  encontros,  festivais  e 
similares,  com  relatório  de 
participação  e  certificado  de 
aproveitamento e/ou freqüência. 
EXT 02

Cada 30 horas de participação 
equivale a 01 crédito (máximo de 4 
créditos, no curso)

Certificado  e  relatório  de 
participação  contendo  período  e 
carga horária

Publicação  de  artigo  em  jornal, 
revista  especializada  e/ou 
científica  da  área  com  corpo 
editorial.
EXT 03

Cada artigo equivale a 02 créditos 
ou 30 horas (máximo de 4 créditos 
no curso) 

Cópia do artigo e da Revista/Jornal 
contendo  o  corpo  editorial  (data, 
páginas, autor (es))

Produção  e  participação  em 
eventos  culturais,  científicos, 
artísticos,  esportivos,  recreativos 
entre outros de caráter compatível 
com  o  curso  de  graduação,  que 
não sejam oriundas de atividades 
de disciplinas curriculares
EXT 04

Cada evento equivale a 02 créditos 
ou 30 horas (máximo de 4 créditos, 
no curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga horária

Participação  como  bolsista  ou 
voluntário  em  atividade  de 
extensão  com  relatório  de 
avaliação  e/ou  declaração  da 
Secretaria  de  Ensino  de 
Graduação
EXT 05

Cada projeto/atividade equivale a 
04 créditos ou 60 horas (máximo 
de 8 créditos, no curso)

 

Certificado  contendo  período  e 
carga horária e cópia do relatório 
de  avaliação  e/ou  declaração  da 
Direção de Extensão do Centro
 

 
 

Atividades Complementares de Pesquisa
 

Atividade Pontuação Documentos a serem entregues 
na secretaria da ESAG/UDESC

Artigo publicado em Periódico 
indexado;
PES 01

Cada artigo indexado equivale a 02 
créditos.
(máximo 08 créditos, no curso)

Cópia do artigo e do Períodico 
(capa, data, páginas, autor (es)) 

Livro 
PES 02

Cada livro equivale a 08 créditos.
(máximo 08 créditos, no curso)

 

Cópia da capa, data, páginas, 
autor (Referência)

Capítulo de Livro
PES 03

Cada capítulo equivale a 03 créditos 
(máximo 08 créditos, no curso)
 

Cópia da capa, data, páginas, 
autor (Referência)
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Atividade Pontuação Documentos a serem entregues 
na secretaria da ESAG/UDESC

Trabalho Publicado em Anais de 
Evento Técnico –Científico; 
resumido ou completo 
(expandido);
PES 04

Cada 02 resumos e cada trabalho 
completo equivalem a 01 crédito.
(máximo 05 créditos, no curso)

Cópia do resumo e dos Anais 
(capa, data, páginas, autor (es)) 

Textos em Jornal ou Revistas 
(magazines).
PES 05

Cada 04 textos equivalem a 01 
crédito.
(máximo 05 créditos, no curso)

Cópia do texto e da Revista/Jornal 
contendo  o  corpo  editorial  (data, 
páginas, autor (es))

Participação como bolsista do 
Programa de Iniciação Científica 
PIBIC e PROBIC e voluntário do 
PIVIC.
PES 06

Cada participação em projeto de um 
ano equivale a 04 créditos.
(máximo 08 créditos, no curso)

Cópia  do  projeto  e  Certificado 
contendo  período e  carga horária 
com  título  do  projeto,  declaração 
da Direção de Pesquisa

Produção e participação em 
eventos culturais, científicos, 
artísticos, desportivos, 
recreativos, entre outros, de 
caráter compatível com o curso 
de graduação, que não sejam 
oriundas de atividades de 
disciplinas curriculares.
PES 07 

Cada evento equivale a 01 crédito. 
(máximo 04 créditos, no curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga horária

Participação como palestrante, 
conferencista, integrante de 
mesa-redonda, ministrante de 
minicurso em evento científico.
PES 08 

Cada apresentação equivale a 03 
créditos (máximo 8 créditos, no 
curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga  horária,  tema  da  palestra 
e/ou minicurso

Prêmios concedidos por 
instituições acadêmicas, 
científicas, desportivas ou 
artísticas. 
PES 09 

Cada prêmio equivale a 04 créditos 
(máximo 8 créditos, no curso)

Certificado  contendo  o  título 
prêmio  concedido  com respectiva 
data.

Participação na criação de 
Software Computacional, 
publicado.
PES 10 

Cada software Computacional 
equivale a 02 (máximo 04 créditos, 
no curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga  horária  despendidas  na 
criação do  Software e  publicação 
de artigo ou resumo, com relatório 
de pesquisa ou extensão

Participação na criação de 
Software Multimídia publicado  
PES 11

Cada software Multimídia equivale a 
e 01 crédito (máximo 02 créditos, no 
curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga  horária  despendidas  na 
criação do  Software e  publicação 
de artigo ou resumo, com relatório 
de pesquisa ou extensão

Participação na criação de 
Produto Tecnológico (aparelho, 
equipamento, fármacos e 
similares, instrumentos e outros) 
na forma de Projeto.
PES 12

Cada projeto equivale a 01crédito 
(máximo 02 crédito, no curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga  horária  despendidas  na 
criação  do  Software,  projeto  ou 
registro  de  atividades,  artigo com 
aceite.
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Atividade Pontuação Documentos a serem entregues 
na secretaria da ESAG/UDESC

Participação na criação de 
Produto Tecnológico (aparelho, 
equipamento, fármacos e 
similares, instrumentos e outros) 
na forma de Protótipo. 
PES 13

Cada protótipo equivale a 02 créditos 
(máximo 02 créditos, no curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga  horária  despendidas  na 
criação  do  Software,  projeto  ou 
registro  de  atividades,  artigo com 
aceite.

Participação na criação de 
Produto Tecnológico (aparelho, 
equipamento, fármacos e 
similares, instrumentos e outros) 
na forma de Estudo Piloto.
PES 14

Cada Produto equivale a 03 créditos 
(máximo 03 créditos, no curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga  horária  despendidas  na 
criação  do  Software,  projeto  ou 
registro  de  atividades,  artigo com 
aceite.

Participação em Relatórios, 
processos e pareceres ligados à 
área de pesquisa em: Analítica; 
Instrumental; Pedagógica; 
Processual; Terapêutica; 
Técnicos.
PES 15

Cada Relatório equivale a 01 crédito 
(máximo 04 créditos, no curso)

Certificado  contendo  período  e 
carga  horária,  emitida  pela 
responsável  Direção  de  Ensino, 
Pesquisa e/ou Extensão

Participação  em  restauração  de 
obras  (de  arquitetura,  desenho, 
fotografia,  escultura,  gravura, 
pintura,  acervos  bibliográficos, 
trajes ou figurinos e arquivísticos 
históricos) e similares.
PES 16

Cada restauração equivale a 01 
crédito (máximo 04 créditos, no 
curso)

Não se aplica a ESAG

Participação na elaboração de 
Mapa, Carta ou similar.
PES 17

Cada Mapa, Carta ou similar equivale 
a 01 crédito (máximo 04 créditos, no 
curso)

Não se aplica a ESAG

 
Atividades Complementares de Administração Universitária
 

Atividade Pontuação Documentos a serem entregues 
na secretaria da ESAG/UDESC

Participação  estudantil  nos 
Colegiados de Curso
ADM 01

Cada semestre equivale a 02 créditos 
(máximo de 4 créditos, no curso)

 

Portaria  expedida  pela  UDESC, 
contendo  início  e  término  do 
mandado (Titular ou suplente).
 

Participação  estudantil  no 
Conselho de Centro
ADM 02

Cada semestre equivale a 02 créditos 
(máximo de 4 créditos, no curso)

 

Portaria  expedida  pela  UDESC, 
contendo  início  e  término  do 
mandado (Titular ou suplente).
 

Participação  estudantil  na 
Câmara de Ensino,  Pesquisa e 
Extensão
ADM 03

Cada semestre equivale a 02 créditos 
(máximo de 4 créditos, no curso)
 

Portaria  expedida  pela  UDESC, 
contendo  início  e  término  do 
mandado (Titular ou suplente).
 

Participação  estudantil  nos 
Conselhos  Superiores  da 
UDESC 
ADM 04

Cada semestre equivale a 02 créditos 
(máximo de 4 créditos, no curso)

 

Portaria  expedida  pela  UDESC, 
contendo  início  e  término  do 
mandado (Titular ou suplente).
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Atividades  Complementares  mistas  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e/ou  Administração 
Universitária
 

Atividade Pontuação Documentos a serem entregues na 
secretaria da ESAG/UDESC

Atividades realizadas em 
laboratórios e/ou oficinas da 
Universidade. (Empresa Júnior, 
Incubadoras)

ACM 01

Carga horária de O4 horas diárias, 
durante  um  semestre  ou 
equivalente.  Cada  atividade 
equivale  a  08  créditos,  limitada  a 
uma atividade no Curso.

Certificado contendo período e carga 
horária,  emitida  pela  Direção  de 
Pesquisa e/ou Extensão e/ou Ensino.

Art. 2º - Todos os documentos solicitados nesta resolução devem conter assinatura dos responsáveis 
pela emissão do documento.

Art. 3º - As horas especificadas em cada item desta Resolução não serão cumulativas.

Art. 4º - Os casos omissos serão deliberados pelo Departamento do Curso.

Art. 54º - Esta Resolução entre am vigor nesta data.

Florianópolis, 26 de outubro de 2007.

PROF. RUBENS ARAÚJO DE OLIVEIRA
Diretor Geral

Presidente do CONCENTRO
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