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Curso: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

Departamento: Bioquímica - DBQ 

Centro: Ciências Biológicas - CCB 

COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Atividades complementares Código: DBQ-4120 

Tipo: Eletiva 

Carga Horária Teórica: 0 h Carga Horária Prática: 60 h Carga horária total: 60h 

Nº de créditos teóricos: 0 Nº de créditos práticos: 2 Nº total de créditos: 2 

Nível: Mestrado e doutorado 

Ano de Implantação: 2021 

Idioma em que a disciplina será oferecida: Português 

 

1. EMENTA 

Atividades desenvolvidas pelo discente relacionadas com os objetivos gerais do 

Curso, tais como: ministrar cursos livres, participar de atividades comunitárias, 

apresentações orais em congressos, seminários, encontros, jornadas, 

publicação e/ou apresentação de trabalho científico, colaboração em atividades 

de pesquisa, participação de comissão organizadora em eventos da área ou 

quaisquer outras atividades aprovadas pelo Colegiado de curso. 

2. OBJETIVOS 

Estimular o discente a se envolver ativamente com atividades científicas 

diversificadas, assim como com atividades que melhorem a estrutura e a 

visibilidade do Programa.  

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo programático é aberto, mas segue arrolados abaixo alguns critérios 

mínimos exigidos. 

• Ministrar cursos com duração mínima de 12 horas; 

• Atividades comunitárias são aquelas oficializadas no Programa ou na 

Instituição, tais como Ciência na Praça, Mostra de Profissões, entre outras; 

• Publicação de resumos ou trabalhos em anais de evento como primeiro autor 

e apresentador (mínimo de 2 resumos); 

• Coautoria de artigo científico publicado em periódico indexado. 

• Comissão organizadora de eventos oficializadas (Portarias ou Resoluções); 

• Atividades diversas que contribuam satisfatoriamente para aprimorar a 

estrutura, a divulgação e a avaliação do Programa; 

• Outras atividades científicas e técnicas que apreciadas e validadas pelo 

conselho acadêmico do Programa. 



3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Apresentação de comprovante ou relatório de atividades ao Conselho Acadêmico 

do PBQ, que validará ou não a disciplina para o discente. 

 4. REFERÊNCIAS 

Não tem. 

 5. PROFESSOR RESPONSÁVEL (PROFESSORES RESPONSÁVEIS) 

Todos. 
 

 

 

 

 
 

 
APROVAÇÃO DO CONSELHO ACADÊMICO 


