
Quadro de atividades, requisitos e limites de pontuação 

 

Grupo Atividades Requisitos Pontuação 

I Participação em 

Seminários, 

Conferências e afins 

Seminários. Cursos de extensão. Conferências. 

Ciclos de palestras. Oficinas e Encontros de 

caráter científico. Comparecimento a defesas de 

monografias, dissertações e teses.  

Apresentação de relatório e certificado. Para horas 

solicitadas pelo comparecimento a defesas de monografia, 

dissertações e teses, declaração assinada pelos 

Coordenadores de Graduação ou Pós- Graduação, 

conforme o caso. 

Até 30 pontos por atividade, respeitado o limite de 60 

horas por semestre e 150 pontos no decorrer do curso. 

Para comparecimento a defesas de monografia de 

graduação: limite de 2 horas/aula por atividade. Defesas 

de dissertações: limite de 3 horas/aula por atividade. 

Defesa de tese de doutorado: limite de 6 horas/aula por 

atividade. 

II Atividades de 

Monitoria 

Monitoria em disciplinas de graduação na 

Universidade de Brasília. 
Registro de monitoria no histórico escolar do aluno. 

30 pontos por monitoria, não considerada a primeira, 

respeitado o limite de 60 pontos (duas monitorias) no 

decorrer do curso. 

III Atividades de 

Pesquisa e Produção 

Científica 

Pesquisas realizadas sob a orientação de 

docentes, com ou sem apoio financeiro 

institucional. Publicação de resenhas ou 

resumos de artigos resultados de pesquisas. 

Apresentação de resumo das pesquisas, com anuência 

expressa do docente, através de declaração com sua 

assinatura e o número de matrícula; no caso de 

publicações, apresentação do exemplar.  

Até 30 pontos por trabalho de pesquisa, publicação de 

resenhas e artigos.  No caso das atividades continuadas, 

ultrapassado o período de um semestre letivo, será 

observado o limite 30 pontos para cada semestre, 

respeitado o limite de 120 pontos no decorrer do curso. 

IV Participação em 

Grupos/Núcleos de 

Pesquisa e Atividades 

de Laboratório. 

Participação em atividades de Núcleos 

Temáticos vinculados à Universidade de 

Brasília. Participação de atividades de Grupos 

de Pesquisa vinculados à Universidade de 

Brasília. Participação de atividades de 

Laboratório da Universidade de Brasília. 

Apresentação de comprovante ou declaração de 

participação emitida pelo professor orientador, no caso de 

Núcleos e de Grupos. Apresentação de comprovante ou 

declaração de atividade em Laboratório, emitida pelo 

professor responsável.  

Até 30 pontos por atividade, limitado à participação em 

duas atividades por semestre letivo, respeitado o limite de 

180 pontos no decorrer do curso. 

V Prestação de 

Serviços à 

Comunidade 

Prestação de serviços à comunidade em 

atividades promovidas pela UnB.Gestão de 

entidade de natureza sócio-político- cultural ou 

acadêmica, com prazo de pelo menos um 

semestre de atuação. 

Apresentação de declaração em que conste descrição da 

atividade, descrição da atuação do solicitante e período de 

atuação do solicitante, emitida pela entidade. 

Até 30 pontos por atividade, respeitado o limite de 90 

pontos no decorrer do curso.   Não haverá cumulatividade 

de pontuação entre a atividade de gestão e a atividade de 

participação de prestação de serviços à comunidade, 

quando se referir à mesma ação e/ou período.  

VI Cursos 

Disciplinas cursadas em outras instituições de 

ensino, nacionais ou internacionais, não 

correspondentes as do fluxo da Universidade de 

Brasília, com conteúdos afins ao da formação 

profissional do Bacharel em Ciências Contábeis.  

Cursos de língua estrangeira.  

Apresentação de histórico escolar ou declaração emitida 

pela instituição promotora do curso, com indicação do 

nome do curso, ementa, período e desempenho do aluno.   

Máximo de 30 pontos por disciplina, respeitado o limite 

de 60 pontos no decorrer do curso. No caso de curso de 

línguas fica vedado o aproveitamento concomitante de 

crédito por disciplina equivalente. 

VII Atividades 

profissionais 

Atuação profissional, em empresa ou instituição 

legalmente constituída, com atividades afins a 

de um profissional de contabilidade, com prazo 

de pelo menos um semestre em atuação. 

Apresentação de contrato, declaração da entidade ou 

empresa, ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; nos documentos comprobatórios devem constar o 

período de vínculo, o número de horas e a descrição das 

atividades. 

Até 90 pontos por semestre, respeitado o limite de 90 

pontos no decorrer do curso.  

VIII Apresentação de 

Seminários 

Participação, como palestrante ou expositor, em 

eventos de cunho contábil. 
Apresentação de certificado ou documento correlato. 

Até 15 pontos por participação, respeitado o limite de 60 

pontos no decorrer do curso.  
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