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Ementa 
Código:  
Nome da disciplina: ATIVIDADES ACADÊMICAS DIVERSIFICADAS 

 
Créditos: 2  

 
Ementa: 
Créditos atribuídos a publicações de trabalhos científicos, participações e 
apresentações de trabalhos em congressos e participações em bancas e 
seminários de pós-graduação. 

 
Programa: 
A disciplina tem como objetivo incentivar, contabilizar e valorizar a 
participaçãodos alunos do Programa de Pós-graduação em Ensino de ciências 
em atividades acadêmicas promovidas por diferentes programas de pós-
graduação e entidades científicas, com vista a ampliar a formação do 
professor/aluno. 

 

ATIVIDADE HORAS 

Ter assistido a seminário, debate ou mesa-redonda, 
cujo tema abordado tenha relação com o Ensino de 
Ciências, no âmbito de outro programa de pós-
graduação. 

 

2 

Ter assistido a apresentação da defesa de tese ou 
dissertação feita pelo candidato, no âmbito do 
PPGEC/UnB 

1 

Ter assistido a arguição da banca de defesa de tese 
ou dissertação, no âmbito do PPGEC/UnB 

3 

Ter assistido a defesa de tese ou dissertação, no 
âmbito de outro programa, cujo tema abordado tenha 
relação com o Ensino de Ciências 

4 

Ter assistido a seminário, mesa-redonda ou 
palestra em evento que tenha relação com o Ensino 
de Ciências 

2 

Ter apresentado seminário ou palestra, ou ter 
participado como membro de mesa-redonda em 
evento que tenha relação com o Ensino de Ciências 

4 

Ter submetido resumo de trabalho, cujo tema 
abordado tenha relação com o Ensino de Ciências, 
em evento 

4 

Ter submetido trabalho completo, cujo tema 
abordado tenha relação com o Ensino de Ciências, 
em evento 

8 

Ter submetido artigo para publicação, cujo tema 
abordado tenha relação com o Ensino de Ciências 

10 

Ser autor ou coautor de artigo publicado, cujo 12 
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tema abordado cujo tema abordado tenha relação 
com o Ensino de Ciências 

Ter apresentado trabalho relacionado ao Ensino de 
Ciências, na forma de painel, em evento 

4 

Ter apresentado trabalho oral relacionado ao 
Ensino de Ciências em evento 

6 

Ter apresentado seminário no âmbito do 
PPGEC/UnB 

4 

Ter participado de mesa-redonda no âmbito do 
PPGEC/UnB 

2 

 
 

Para formalizar a obtenção da pontuação correspondente a qualquer atividade 
supracitada, o aluno deverá preencher ficha própria (disponibilizada na página 
do PPGEC/UnB), que deverá conter, também, a assinatura do responsável 
pela atividade. No caso de atividade desenvolvida em evento, será necessária 
a apresentação de cópia do respectivo certificado de participação. 
 
 
O (A) aluno(a) deverá solicitar a matrícula na disciplina ATIVIDADES 
ACADÊMICAS DIVERSIFICADAS, após ter acumulado um mínimo de 20 
horas-atividade. 
 
Critérios para atribuição de menção final: 
 

 Será atribuída a menção MM para um mínimo de 23 horas-atividade. 

 Será atribuída a menção MS para um total entre 24 e 28 horas-atividade. 

 Será atribuída a menção SS para um total igual ou superior a 30 horas-
atividade. 

 
 


