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Atividades em projeto de pesquisa – certificados de 

participação em projeto de pesquisa de sua autoria, onde 

o período de participação é computado em semestres. 

Não se confunde com Participação em Atividades de 

Pesquisa, pois esta se trata de pequenas atividades 

auxiliares como coleta de dados na pesquisa de outro 

acadêmico. 

 

Monitoria – certificados de monitoria voluntária ou 

remunerada em disciplinas. 

 

Atividades em projeto de extensão – certificados de 

participação em projeto de extensão no qual o aluno seja 

bolsista, onde o período de participação é computado em 

semestres. Não se confunde com Participação em 

Atividades de Extensão, pois esta se trata de pequenas 

atividades como o Espaço das Profissões. 

 

Bolsista – PIBIC, PIVIC, PROBEC, PROVEC, PROEXT E PET 

NUT. Podem constar no máximo dois semestres como 

bolsista. 

 

Bolsista – PET SAÚDE. Esta categoria é apenas para bolsas 

PET SAÚDE. Podem constar no máximo dois semestres 

como bolsista. 



Participação em eventos científicos – Seminários, 

congressos, simpósios, jornadas e cursos de grande 

duração. Além dos certificados de participação, também 

são inseridos nesta categoria os certificados de 

organização do evento. Exemplos:  

CONPEEX 

MOPESCO 

ENENUT 

SEREX 

Encontro SESC/FANUT 

Entre outros 

 

Participação em Atividades de Extensão - Esta categoria 

abrange pequenas atividades de extensão como o Espaço 

das Profissões. 

 

Participação em Atividades de Pesquisa - Pequenas 

atividades auxiliares na pesquisa de outro acadêmico 

como coleta de dados, etc. São exemplos, as 

participações na coleta de dados das pesquisas 

relacionadas à amêndoa baru e a farinha da batata yacon. 

 



Língua Estrangeira – Certificados de conclusão de curso 

de idiomas. Cada semestre deve ser inserido 

separadamente e são aceitos no máximo dois semestres. 

Exemplos: 

Inglês I 

Francês III 

Espanhol 

Etc 

 

Publicação de resumo em anais de eventos científicos – 

São computadas 16 horas para cada resumo publicado 

em anais de eventos científicos, como Anais do CONPEEX, 

etc. O aluno deverá possuir o trabalho impresso 

publicado nos anais ou o CD com a publicação para ser 

encaminhado para o sistema SIGAA. 

 

Publicação de resumo expandido em anais de eventos 

científicos – São computadas 32 horas para cada resumo 

expandido publicado em anais de eventos científicos, 

como Anais do CONPEEX, etc. O aluno deverá possuir o 

trabalho impresso publicado nos anais ou o CD com a 

publicação para ser encaminhado para o sistema SIGAA. 

 



Publicação de trabalho completo em anais de eventos 

científicos – São computadas 48 horas para cada trabalho 

completo publicado em anais de eventos científicos, 

como Anais do CONPEEX, etc. O aluno deverá possuir o 

trabalho impresso publicado nos anais ou o CD com a 

publicação para ser encaminhado para o sistema SIGAA. 

 

Publicação de artigo em anais de eventos científicos – 

São computadas 64 horas para cada artigo publicado em 

anais de eventos científicos, como Anais do CONPEEX, 

etc. O aluno deverá possuir o trabalho impresso 

publicado nos anais ou o CD com a publicação para ser 

encaminhado para o sistema SIGAA. 

 

Mini curso – Cursos de pequena duração. São 

computadas apenas 4 horas para cada certificado. 

Incluem: 

Curso Introdutório de Liga Acadêmica 

Mini cursos 

Oficinas 

Entre outros 

 

Palestras  –  Nesta categoria são incluídas as palestras em 

geral. Exemplos: 



Mesa redonda 

Ciclo de debates 

Demais participações como ouvinte em eventos de 

pequena duração. 

 

Apresentação de pôsteres em eventos científicos – Nesta 

categoria podem ser inseridos os certificados de 

apresentação de trabalhos na modalidade pôster. A 

informação da modalidade (pôster ou oral) deve estar 

descrita no certificado. 

 

Apresentação oral em eventos científicos – Nesta 

categoria podem ser inseridos os certificados de 

apresentação de trabalhos na modalidade oral. A 

informação da modalidade (pôster ou oral) deve estar 

descrita no certificado. 

 

Participação em Ligas Acadêmicas – refere-se à 

participação em Ligas, incluindo as horas as aulas e as 

horas das campanhas. Os certificados dos cursos 

introdutórios devem ser inseridos na categoria mini 

curso. 

 

 



Encaminhamento dos certificados 

 

Após o preenchimento do software o aluno deverá salvar 

o documento em formato .doc, clicando no seguinte 

botão: 

 

 

Em seguida será gerado um documento semelhante ao 

seguinte: 

 



 

Depois deve ser aberto o sistema SIGAA através do 

Portal da UFG, o aluno deverá clicar em Atividades 

Complementares e solicitar o cadastro das atividades. 

Os certificados devem ser digitalizados um por um para 

serem encaminhados através do sistema. Para cadastrar 

as solicitações o aluno deverá copiar a descrição de cada 

certificado gerada no formulário anterior e colar no 

sistema SIGAA, anexando o certificado digitalizado. 

 

 

No caso de dúvidas, encaminhe um e-mail à coordenação 

de curso: coordenacaofanut@gmail.com 

 

mailto:coordenacaofanut@gmail.com

