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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 108

Pré-RequisitoEquivalentesAulasH/AtipoDisciplina Conjunto

- 1 (um) semestre de monitoria em disciplina(s) do curso, da UFSC, ou de curso universitário de outra IFE, devidamente comprovado por certificado.

Op 118Atividade de monitoria 1AGR5012

- 1 (um) semestre de monitoria em disciplina(s) do curso, da UFSC, ou de curso universitário de outra IFE, devidamente comprovado por certificado.

Op 118Atividade de Monitoria 2AGR5013

- 1 (um) semestre como bolsista em projeto(s) de pesquisa e/ou bolsa(s) permanência da UFSC ou de curso universitário de outra IFE, devidamente comprovado por
certificado; aplicação de questionário sócio-econômico e ambiental em estabelecimentos rurais como atividade aplicada no decorrer da disciplina Vivência em Agricultura
Familiar.

Op 118Atividade de Pesquisa 1AGR5014

- 1 (um) semestre como bolsista em projeto(s) de pesquisa e/ou bolsa(s) permanência da UFSC ou de curso universitário de outra IFE, devidamente comprovado por
certificado; aplicação de questionário sócio-econômico e ambiental em estabelecimentos rurais como atividade aplicada no decorrer da disciplina Vivência em Agricultura
Familiar.

Op 118Atividade de Pesquisa 2AGR5015

- 1 (um) semestre como bolsista em projeto(s) de extensão da UFSC ou de curso universitário de outra IFE, devidamente comprovado por certificado.

Op 118Atividade de Extensão 1AGR5016

- 1 (um) semestre como bolsista em projeto(s) de extensão da UFSC ou de curso universitário de outra IFE, devidamente comprovado por certificado.

Op 118Atividade de Extensão 2AGR5017

- 1 (um) semestre de estágio extracurricular desenvolvido na UFSC, em outra IFE, ou em empresa pública ou privada, durante período universitário, devidamente comprovado
por certificado.

Op 118Estágio extracurricular 1AGR5018

- 1 (um) semestre de estágio extracurricular desenvolvido na UFSC, em outra IFE, ou em empresa pública ou privada, durante período universitário, devidamente comprovado
por certificado.

Op 118Estágio extracurricular 2AGR5019

- 1 (um) semestre (ou módulo) de curso de língua estrangeira com duração mínima de 60 horas, devidamente comprovado por certificado.

Op 118Curso de Língua Estrangeira 1AGR5020

- 1 (um) semestre (ou módulo) de curso de língua estrangeira com duração mínima de 60 horas, devidamente comprovado por certificado.

Op 118Curso de Língua Estrangeira 2AGR5021

- 15 horas de certificado(s) de participação em eventos técnico-científicos, realizado(s) durante período universitário.

Op 118Participação em eventos técnico-científicos 1AGR5022

- 15 horas de certificado(s) de participação em eventos técnico-científicos, realizado(s) durante período universitário.

Op 118Participação em eventos técnico-científicos 2AGR5023

- 15 horas de certificado(s) de participação em cursos ou mini-cursos técnicos extra curriculares, realizado(s) durante período universitário.

Op 118Participação em cursos ou mini-cursos técnicos
extras curriculares 1

AGR5024

- 15 horas de certificado(s) de participação em cursos ou mini-cursos técnicos extra curriculares, realizado(s) durante período universitário.

Op 118Participação em cursos ou mini-cursos técnicos
extras curriculares 2

AGR5025

- Mandato de 1 (um) ano como representante discente em órgãos colegiados da UFSC ou mandato de 1 (um) ano de gestão em diretoria do Diretório Acadêmico do Curso.

Op 118Representação Estudantil em Órgãos Colegiados
1

AGR5026
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- Mandato de 1 (um) ano como representante discente em órgãos colegiados da UFSC ou mandato de 1 (um) ano de gestão em diretoria do Diretório Acadêmico do Curso.

Op 118Representação Estudantil em Órgãos Colegiados
2

AGR5027

- Organização de evento técnico-científico com carga horária igual ou superior a 15 horas.

Op 118Organização de evento técnico-científico 1AGR5028

- Organização de evento técnico-científico com carga horária igual ou superior a 15 horas.

Op 118Organização de evento técnico - científico 2AGR5029

- 1 semestre de atividades voluntárias (sem remuneração) desenvolvidas em projeto de pesquisa ou de extensão devidamente comprovado pelo responsável pelo projeto.

Op 118Atividade voluntária em projeto de pesquisa ou
extensão 1

AGR5030

- 1 semestre de atividades voluntárias (sem remuneração) desenvolvidas em projeto de pesquisa ou de extensão devidamente comprovado pelo responsável pelo projeto.

Op 118Atividade voluntária em projeto de pesquisa ou
extensão 2

AGR5031

- Certificado de 1 (uma) disciplina de apoio pedagógico cursada na UFSC com carga horária mínima de 15 horas.

Op 118Participação de Apoio Padagógico 1AGR5032

- Certificado de 1 (uma) disciplina de apoio pedagógico cursada na UFSC com carga horária mínima de 15 horas.

Op 118Participação em Disciplinas de Apoio Pedagógico
2

AGR5033

- 15 horas de certificado(s) de participação em eventos técnico-científicos, realizado(s) durante período universitário.

Op 118Participação em  Eventos Técnico-Científicos 3AGR5034

- 15 horas de certificado(s) de participação em eventos técnico-científicos, realizado(s) durante período universitário.

Op 118Participação em Eventos Técnico-Científicos 4AGR5035

- 15 horas de certificados de palestras, minicursos, seminários, mesas redondas, oficinas e outros eventos específicos realizados em "Semanas da Agronomia" da UFSC.

Ob 118Participação na Semana da Agronomia 1AGR5037

- 15 horas de certificados de palestras, minicursos, seminários, mesas redondas, oficinas e outros eventos específicos realizados em "Semanas da Agronomia" da UFSC.

Ob 118Participação na Semana da Agronomia 2AGR5038

- Colaborador voluntário na elaboração ou adequação de material didático de disciplinas do curso sob a orientação dos respectivos professores no decocrrer de um semestre
letivo, comprovados através de declaração do professor.

Ob 118elaboração de Material Didático em disciplina do
Curso 1

AGR5039

- Colaborador voluntário na elaboração ou adequação de material didático de disciplinas do curso sob a orientação dos respectivos professores no decocrrer de um semestre
letivo, comprovados através de declaração do professor.

Ob 118Elaboração de Material didático em Disciplina do
Curso 2

AGR5040

- 01 (hum ) resumo publicado em Anais de Congresso.

Ob 118Publicação de Resumo em Anais de Congresso 1AGR5045

- 01 (hum ) resumo publicado em Anais de Congresso.

Ob 118Publicação de Resumo em Anais de Ccongresso 2AGR5046

- 01 (hum ) artigo publicado ou submetido (aceito para publicação) em revista especializada.

Ob 118Publicação de Artigo Científico 1AGR5047
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- 01 (hum ) artigo publicado ou submetido (aceito para publicação) em revista especializada.

Ob 118Publicação de Artigo Científico 2AGR5048

- 01 (hum) curso de primeiros socorros com duração mínima de 15 horas.

Ob 118Curso de Primeiros SocorrosAGR5049

- 01 (hum) curso de informática com duração mínima de 15 horas.

Ob 118Curso de Informática 1AGR5050

- 01 (hum) curso de informática com duração mínima de 15 horas.

Ob 118Curso de Informática 2AGR5051

- Apresentação de banner em evento técnico-científico comprovado por certificado.

Op 118Apresentação de Banner em Congresso Científico
1

AGR5052

- Apresentação de banner em evento técnico-científico comprovado por certificado.

Op 118Apresentação de Banner em Congresso Científico
2

AGR5053

- Um mandato em cargo de diretoria de Empresa Junior de curso(s) de graduação da UFSC devidamente comprovado.

Op 118Mandato em Diretoria de Empresa Júnior da UFSC
1

AGR5054

- Um mandato em cargo de diretoria de Empresa Junior de curso(s) de graduação da UFSC devidamente comprovado.

Op 118Mandato em Diretoria de Empresa Júnior da UFSC
2

AGR5055

             TOTAL : CARGA HORÁRIA INTEGRALIZAÇÃO: 4788 HORAS/AULA (3990 HORAS RELÓGIO ) SENDO:  
1. 1332HORAS/AULA (1110 HORAS RELÓGIO) EM DISCIPLINAS DO NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS; 
2. 1962 HORAS/AULA (1635 HORAS RELÓGIO) EM DISCIPLINAS DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE ESSENCIAL; 
3. 702 HORAS/AULA (585 HORAS RELÓGIO) DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTES ESPECÍFICO (702HORAS-AULA QUE
INCLUI 36  
HORAS-AULA NA DISCIPLINA DE PLANEJAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E TCC E 180
HORAS-AULA DE  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC); 
4 . 144HORAS-AULA (120 HORAS RELÓGIO) EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES; 
5. 648 HORAS/AULA DE ESTÁGIOS (540 HORAS RELÓGIO). PORTARIA Nº236/PREG/2010. 
O aluno que cumpriu a AGR5801 fica dispensado do cumprimento do conjunto das disciplinas AGR5404 e AGR5802 - portaria
nº283/prograd/20013. 
Parágrafo Único - 
O aluno que cumpriu a ZOT5707 até 2013.2, inclusive, fica DISPENSADO do cumprimento da disciplina ZOT5708. Portaria nº
598/PROGRAD/2013. Parágrafo Único - 
 Nas disciplinas FIT5205, ENR5205, ENR5303 e AGR 5403 deve ser acrescentado ao pré-requisito QMC5301 o pré-requisito
"ou QMC5109 e QMC5125".  Portaria 636/PROGRAD/2013. Art. 3º - Dispensar, para efeito de integralização do currículo
2010.1 do curso de Graduação em Agronomia, do cumprimento das disciplinas QMC 5109 e QMC 5125 o aluno que cumpriu a
QMC 5301 até o semestre 2013.2. Portaria nº 636/PROGRAD/2013.  
 
Parágrafo 1º - Ficam dispensados do cumprimento da disciplina MTM3100 (Pré-Cálculo) todos os alunos com ingresso no
curso até 2017.1, inclusive. Portaria 444/PROGRAD/2017. 
 
Parágrafo 1º - Dispensar, para efeito de integralização do currículo 2010.1 do Curso de Graduação de Agronomia (501), do
cumprimento da disciplina EXR5404 todos os alunos ingressantes no curso até o primeiro semestre 2017.1, inclusive. Portaria
nº444/PROGRAD/2017. 
 
Parágrafo 1º - Para as disciplinas AGR5403 e AGR5004 ficam estabelecidas as seguintes observações quanto aos
pré-requisitos respectivamente: 
 
-* A disciplina AGR5403 tem como pré-requisito todas as disciplinas da 1ª, 2ª e 3ª fase do currículo 2010.1. 

Observações:
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