
                                                                    
 
 

 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL 
APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

Observação: as atividades creditadas (elencadas no quadro abaixo) devem corresponder ao período de matrícula no curso, conforme data constante no 
documento comprobatório. 

 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Publicação de 
artigo 

científico com 
qualis A1 e A2 

no Qualis 
Referência ou 

fator de 
impacto JCR 

Publicação de 
artigo 

científico com 
qualis B1 e B2 

no Qualis 
Referência 
ou fator de 
impacto JCR 

Publicação de 
artigo 

científico com 
qualis B3 a B5 

no Qualis 
Referência ou 

fator de 
impacto JCR 

Publicação de 
livro ou 

capítulo de 
livro na área 

Publicação de 
trabalhos 

completos em 
anais de eventos 

científicos 

Produção 
artística/cultural 

aderente ao 
PPGDIVER * 

Software 
Patente 

registrada 

Assistência a 
bancas de 

Mestrado ou 
Doutorado na 

área do 
Programa ou em 
áreas correlatas 

1. Atividades na 

organização e/ou 

coordenação de 

eventos científicos 

(mínimo 20 horas 

por evento). 

2. Produção de 

cartilhas 

Quantidade 1 1 2 2 4 1 1 1 6 4 

Créditos 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

 

 

 

 



                                                                    
 
 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Prêmio na 
área científica 

em nível 
Internacional 

Prêmio na 
área científica 

em nível 
Nacional 

Prêmio na 
área científica 

em nível 
Estadual 

Viagens de 
estudo 

Internacional 

Viagens de 
estudo 

Nacional 

Viagens de 
estudo 

Estadual 

Ministrante 
de palestra 
ou oficina 

aderente ao 
PPGDIVER 

Voluntários em 
projetos de 
extensão ou 

ensino ao 
PPGDIVER 

Produção de 
acervos 

aderentes ao 
PPGDIVER ** 

Participação em 
comissão 

científica, técnico-
científica*** 

Quantidade 1 2 3 1 2 3 4 30 horas 2 4 

Créditos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
* Considera-se produção artística e cultural as seguintes tipologias - Curadoria de exposições de artes visuais em eventos; Direção, produção e/ou 

apresentação de programas de TV e rádio; Criação, produção, direção ou edição artística em música, artes plásticas, cênicas, etc. 
 

**Produção de acervos – processo de elaboração de um acervo, desde a criação do conceito central até a concretização do mesmo.  Acervo é o conteúdo de 
uma coleção privada ou pública, podendo ser de caráter bibliográfico, artístico, fotográfico, científico, histórico, documental. 

 
*** Participação em comissão científica - participar de Comissão Científica, a qual apresenta como finalidade prestar assessoria e consultoria a uma entidade 

a qual representa, podendo ser um Conselho Diretor, periódico científico ou de evento científico, etc. 
 


