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REQUERIMENTO 
 
 

Ilmo(a) Sr.(a) Presidente do Colegiado do Curso de Graduação em Oceanografia, 

 

Eu,................................................................................................................................, 

aluno(a) regular de matricula no...................do Curso de Oceanografia da 

Universidade Federal de Santa Catarina, venho requerer a contabilização de 100 

horas de atividades técnico-científico-culturais descritas abaixo. Estas atividades 

estão de acordo com a carga horária definida pela Tabela de Atividades Técnico-

Científico-Culturais em anexo.   

Atividade desenvolvida 
Número do 

certificado* 

Horas a 

validar 
1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   

11)   

12)   

13)   
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 14)   

15)   

16)   

TOTAL DE HORAS   
 
 
*ATENÇÃO: Em caso de necessidade, inserir mais linhas na tabela acima. Favor 

numerar cada certificado e ordená-los de acordo com a lista de Atividades 

desenvolvidas. Inserir a carga horária de acordo com a Tabela de Atividades 

Acadêmico-Científico Culturais em anexo. 

 

Florianópolis, ........ de..................de............. 
 

 

___________________________________ 

Assinatura do aluno 
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CATEGORIA ATIVIDADE HORAS 

Curso presencial na área de Oceanografia ou afins 
(relacionada as disciplinas da grade curricular do curso)

carga horaria do curso até 
o maximo de 20 h

Curso a distância (online) na área de Oceanografia ou afins 
(relacionada as disciplinas da grade curricular do curso).

carga horaria do curso até 
o maximo de 10 h

Cursos de formação basica em lingua estrangeira, redação 
científica e normas técnicas, informática, pedagogia, 
produção de material de divulgação técnico-científica, 
mergulho, condução de embarcação, outros

até 4 h por curso e 
maximo de 20 h

Monitoria 10 h por semestre até o 
máximo de 20 h

Programas PROGRAD (PET, Tutoria entre Pares) 10 h por semestre até o 
máximo de 20 h

Iniciação Científica voluntária 8 h por semestre até o 
máximo de 32 h

IC com bolsa CNPq/UFSC ou bolsas de outras agencias de 
fomento (com apresentação de relatório técnico-cientifico)

10 h por semestre até o 
máximo de 40 h

Participação em evento na área de Oceanografia ou afins 
sem apresentação de trabalho

6 h por evento até o 
máximo de 12h

Participação em evento na área de Oceanografia ou afins 
com apresentação de trabalho

10 h por evento até o 
máximo de 40 h

Mini-curso em evento científico na área de Oceanografia ou 
afins 

4 h por evento até o 
máximo de 20 h

Participação em bancas de defesa de trabalhos acadêmicos 
(TCC, mestrados, doutorados)

1 h por evento até o 
máximo de 20 h

Participação em conferencias, palestras, mesas redondas 
relacionadas à Oceanografia ou áreas afins

2 h por evento até o 
máximo de 40h

Responsável pela realização de projetos de extensão 
(atividades dirigidas a comunidade e relacionadas a area de 
atuação profissional do Oceanografo)

até 10 h por projeto e 
máximo de 20 h

Participação na equipe de execução de projetos de extensão 
(atividades dirigidas a comunidade e relacionadas a area de 
atuação profissional do Oceanografo)

até 8 h por projeto e 
máximo de 16 h

Membro de comissão organizadora de evento na área de 
Oceanografia ou afins 

15 h por evento até o 
máximo de 30 h

Organização de atividades técnico-culturais explorando 
temas em Oceanografia (videos, exposições, debates, visitas 

4 h por evento até o 
máximo de 20 h

Participação como representante discente em orgãos 
colegiados 6 h por semestre

Participação em comissões delegadas pelo Colegiado de 
Curso ou NDE

carga horaria da portaria 
até o maximo de 10 h por 
semestre

Participação em diretorias de orgãos academicos (centro 
acadêmica, empresa junior e atlética da oceanografia)

6 h por semestre até o 
máximo de 24 h

ESTÁGIO Estágio extra-curricular. 10 h por semestre até o 
máximo de 40 h.

EXTENSÃO

ADMINISTRATIVA

TABELA DE ATIVIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS

FORMAÇÃO

ENSINO

PESQUISA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM OCEANOGRAFIA
Campus Prof. João David Ferreira Lima, Trindade 

Florianópolis, SC, 88040-900. Tel: (48) 3721-3532,
E-mail: oceano.cfm@contato.ufsc.br 
website: http://oceanografia.ufsc.br/


