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Normativa de atribuição de carga horária de atividades de extensão dos docentes do Depto 

MIP/CCB visando registro no PAAD 
 Conforme decisão do Colegiado do Departamento de Microbiologia, Imunologia e 
Parasitologia realizada em 21/06/2016, o presente documento apresenta a atribuição de carga 
horária de atividades de extensão dos docentes deste departamento visando registro nos 
respectivos planos de atividades Docentes (PAAD). Esta normativa foi elaborada à luz das linhas 
gerais e da política de atividades de extensão do MIP/CCB aprovadas na data supracitada, sendo 
atividades relevantes ao pleno desenvolvimento de suas atividades fins e para as quais considera 

a alocação de horas de seus Docentes em seus PAAD. 
  Como referência, foi adotado documento aprovado em reunião da Câmara de Extensão 
em 05/04/2011 (disponível em http://proex.paginas.ufsc.br/files/2012/06/tabela-de-
refer%C3%AAncia-para-registro-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extensao.pdf) conforme descrito a 
seguir: 
 

1. Projeto de extensão – até vinte (20) horas semanais 

2. Curso  

a.  Coordenador – no máximo equivalente à metade do número total de horas que serão 

ministradas.   

b. Ministrante – equivalente a duas vezes o número de horas efetivamente ministradas (para 

levar em conta as horas de preparação).   

c. Participante – equivalente ao número de horas de aulas assistidas.  

  

3. Evento  

a. Coordenador – no máximo equivalente ao número de horas totais do evento mais 2 horas 

semanais para preparação do mesmo durante o tempo total do registro da atividade. 

Congresso de quarenta (40) horas (1 semana) com início dia 1 de dezembro e que é 

registrado a partir de 1 de fevereiro: 10 meses × 8 horas + 40 = 120 horas.   

b. Ministrante/Palestrante – equivalente a duas vezes o número de horas efetivamente 

ministradas em palestras.   

c. Participante – no máximo equivalente ao número de horas totais do evento. 

 

4. Participação em bancas acadêmicas  

http://proex.paginas.ufsc.br/files/2012/06/tabela-de-refer%C3%AAncia-para-registro-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extensao.pdf)
http://proex.paginas.ufsc.br/files/2012/06/tabela-de-refer%C3%AAncia-para-registro-de-a%C3%A7%C3%B5es-de-extensao.pdf)


a. Bancas internas na UFSC– Não deve ser realizado o registro. 

b. Bancas externas à UFSC: 

i.  Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – quatro (4) horas para a defesa do trabalho e duas 

(2) horas para a defesa do projeto.   

ii. Especialização – Oito (8) horas para a defesa da monografia.   

iii. Mestrado – Doze (12) horas para a defesa da dissertação e seis (6) horas para a 

defesa de qualificação. 

iv. Doutorado – Trinta (30) horas para defesa da tese e vinte (20) horas para a defesa 

de qualificação. 

  

5. Participação em bancas de concurso  

a. Bancas internas na UFSC – Não deve ser realizado o registro. 

b. Bancas externas à UFSC – Alocar horas de acordo com documento que comprove o 

tempo dispendido e contenha o número de candidatos homologados. 

 

6. Prestação de serviços:  

a. Assessoria: 

i.  Consultoria Ad-hoc e emissão de pareceres para órgãos ou agências de fomento (CNPq, 

CAPES, FAPs, etc.) – Uma (1) hora semanal registrada no PAAD para cada três (03) 

pareceres previstos de serem emitidos no semestre. A alocação máxima no PAAD para 

essa atividade é de 5 horas semanais/semestre. 

ii. Consultoria Ad-hoc e emissão de pareceres para revistas científicas, anais de 

congressos, jornais científicos e similares – Uma (1) hora semanal registrada no PAAD 

para cada três (3) pareceres previstos de serem emitidos no semestre. A alocação 

máxima no PAAD para essa atividade é de cinco (5) horas semanais/semestre. 

 

Observação: As atividades de consultoria Ad-hoc descritas nos itens 6ai e 6aii constituem 

parte integrante e relevante da política de Extensão do MIP a qual atende ao disposto na 

RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 03/CUn/09, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 



iii. Participação como Membro de corpo editorial de revistas científicas – Uma (1) hora 

semanal registrada no PAAD por periódico científico de acordo com documento que 

comprove a atuação do docente. 

iv. Prestação de consultoria Ad-hoc presencial para órgãos de fomento, organizações não 

 governamentais, Ministérios, Secretarias e similares – de acordo com documento 

recebido que comprove a duração do trabalho ou máximo de dez (10) horas.   

v. Prestação de Assistência Judiciária e Jurídica – de acordo com documento recebido que 

comprove o trabalho ou máximo de dez (10) horas.   

vi. Atendimento a visitantes em espaços de cultura, ciência, esportes e similares – de 

acordo com documento recebido que comprove o trabalho ou máximo de dez (10) 

horas.   

vii. Consultas Ambulatoriais – de acordo com documento recebido que comprove o 

trabalho ou máximo de uma (1) hora.   

viii. Consultas de emergência e urgência – de acordo com documento recebido que 

comprove o trabalho ou máximo de uma (1) hora.  

 

b. Consultoria:  

i. Prestação de consultoria por escrito – de acordo com documento recebido que comprove 

a duração do trabalho ou máximo de dez (10) horas. 

ii. Prestação de consultoria presencial – de acordo com documento recebido que comprove 

a duração do trabalho ou máximo de dez (10) horas.  

c. Enquetes e pesquisas de opinião: De acordo com documento recebido que comprove a 

duração do trabalho ou máximo de dez (10) horas  

d. Exames laboratoriais: De acordo com documento recebido que comprove o trabalho ou 

máximo de uma (1) hora. 

e. Perícias: De acordo com documento recebido que comprove a duração do trabalho ou máximo 

de dez (10) horas.   

f. Restauração e conservação de bens: De acordo com documento recebido que comprove a 

duração do trabalho ou máximo de dez (10) horas.   

g. Transferência de tecnologia: De acordo com documento recebido que comprove a duração do 



trabalho ou máximo de dez (10) horas. 

 

7. Publicações  

a. Editoração de periódicos, anais de congressos ou similares: De  acordo com documento 

recebido que comprove a duração do trabalho ou máximo de quarenta (40) horas.   

b. Publicações: Não deve ser realizado o registro, exceto quando se referir à publicação de artigos 

em jornais e revistas não acadêmico-científicas (jornais, diários, revistas semanais, etc.), 

aos quais podem ser atribuídos até três (3) horas por publicação. 
 
 

Este documento foi aprovado por unanimidade em reunião do Colegiado do Depto MIP 
em 21/06/2016. 
 

 
 


