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ANEXO I – TABELA DE PONTUAÇÃO 
(Resolução nº 61-CGL/PED/CPPP/UFMS, de 20 de abril de 2021) 

 

ATIVIDADES, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE PEDAGOGIA/CPPP/UFMS 

 

ATIVIDADE DESCRIÇÃO CRITÉRIOS DE 
VALIDAÇÃO 

CARGA 
HORÁRIA 

LIMITE 

Iniciação científica Remunerada ou não Apresentação 
de declaração 

do orientador ou 
certificado 

150 horas por 
iniciação 
científica 

100h 

Monitoria de ensino Remunerada ou não Apresentação 
de declaração 

do tutor ou 
certificado 

25 horas por 
semestre 

100h 

Disciplina 
complementar 

(disciplina cursada 
na UFMS) 

Disciplinas que 
excedem a carga 
horária do curso 

Aprovação 
comprovada 

mediante 
apresentação 
do histórico 

escolar 

Carga horária 
da disciplina 

136h 

Participação em 
projetos de 

pesquisa/extensão 

Projetos sob 
orientação de 

docente da UFMS 
(no mínimo seis 

meses de 
participação) 

Declaração do 
coordenador do 

projeto ou 
certificado 

  

20 horas por 
projeto 

100h 

Participação em 
projetos de ensino 

com fomento interno 

Projetos sob 
orientação de 

docente da UFMS 
(no mínimo seis 

meses de 
participação) 

Declaração do 
coordenador do 

projeto ou 
certificado 

10 horas por 
projeto 

40h 
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Participação em 
projetos de ensino 

com fomento 
externo 

Projetos sob 
orientação de 

docente da UFMS 
(no mínimo um ano 

de participação) 

Declaração do 
coordenador do 

projeto ou 
certificado 

  

20 horas por 
ano 

60h 

Participação em 
eventos científicos 

da área 

Participação como 
ouvinte em 
palestras, 

minicursos, 
conferências e 

seminários. 

Apresentação 
de certificado 

Carga horária 
do certificado 

80h 

Apresentação de 
trabalhos em 

eventos científicos 
da área ou áreas 

afins 

Comunicação oral 
ou apresentação de 

pôsteres/banner. 

Apresentação 
de certificado 

40 horas por 
trabalho em 

eventos 
internacionais. 

100h 

30 horas por 
trabalho em 

eventos 
nacionais. 

20 horas por 
trabalho em 

eventos 
regionais ou 

locais. 

Participação em 
eventos científicos 
em outras áreas 

Participação como 
ouvinte em 
palestras, 

conferências, 
minicursos e 
seminários. 

Apresentação 
de certificado 

10 horas 40h 

Participação em 
grupo de atividades 
físicas ou culturais. 

  
--- 

Apresentação 
de declaração 
do responsável 
pelo grupo ou 

certificado 

4 horas por 
atividade 

30h 
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Participação em 
programas sociais 

ou projetos 
comunitários e 

ações de cidadania 
e prestação de 
serviço ao TRE 

durante as eleições 

  
--- 

Apresentação 
de certificado 

ou comprovante 
de participação 

Carga horária 
do 

comprovante 

40 h 

Artigo em revista, 
periódico científico 

na área de 
Educação e/ou 

Ciências Humanas. 

Artigo Submetido, 
Aceito ou Publicado 
nos últimos 3 anos. 

Comprovante 
de Submissão, 
Carta de Aceite 

ou Cópia do 
artigo publicado 

Carta de 
aceite: 

 
150 horas por 

artigo em 
revista com 
qualis A1 

140 horas por 
artigo em 

revista com 
qualis A2 

125 horas por 
artigo em 

revista com 
qualis A3 

120 horas por 
artigo em 

revista com 
qualis A4 

100 horas por 
artigo em 

revista com 
qualis B1 

90 horas por 
artigo em 

revista com 
qualis B2 

80 horas por 
artigo em 

revista com 
qualis B3 

70 horas por 
artigo em 

revista com 
qualis B4 

60 horas por 
artigo em 

revista com 
qualis B5 

40 horas para 
Artigo em 

revista sem 
qualis 

150h 
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Publicações de 
livros ou capítulos 

de livros 

Livro ou Capítulos 
de livro 

Comprovante 
de publicação 

Livro 100 
horas  

/ 
Capítulo de 

livro 50 horas 
  

100h  
/ 

50h 
 

Outros tipos de 
publicação 

Anais, resumo 
expandido, 
resenhas, 

entrevistas, 
matérias em jornais 

Comprovante 
da publicação 

20 horas 60h 

Participação em 
comissão interna 

 Conselho de 
campus, colegiado 
de curso, comissão 

de estágio, entre 
outros. 

  

Apresentação 
de declaração 

emitida pela IES 

20 horas por 
ano de 

participação 

40h 

Estudo de língua 
estrangeira 

---  
  

Apresentação 
de comprovante 
de participação 

20 horas por 
semestre 

60h 

Realização de 
estágio não 

obrigatório na área 

Estágio em escolas 
de ensino básico 

Apresentação 
de declaração 
ou certificado 

20 horas por 
semestre 

60h 

Participação em 
comissão 

organizadora de 
eventos científicos  

Seminários, 
congressos, 

simpósios, feiras, 
etc.     

Membro de 
comissão 

organizadora de 
eventos 

científicos, etc. 
Apresentação 
de certificado. 

10 horas por 
trabalho em 

eventos 
internacionais. 

50h 

5 horas por 
trabalho em 

eventos 
nacionais. 

5 horas por 
trabalho em 

eventos 
regionais ou 

locais. 

Estudos dirigidos 
(com mais de três 

meses de duração) 

 
---  

 Apresentação 
de declaração 
ou certificado 

20 horas 40h 
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Cursos online desde 
que promovidos por 

instituições 
credenciadas de 
Ensino Superior 

  
 

---  

Participante 50% da carga 
horária do 

curso 

90h 

Participação em 
trabalhos de grupos 

de estudo e ou 
pesquisa 

cadastrados no 
CNPQ 

  
 

---  

Membro 40 horas 
 

40h 
 

Atividades culturais 
(peças 

teatrais/musicais, 
visitação a museus, 

exposições 
culturais, cinema) 

 
---   

  10 horas por 
atividade 

70h 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


