
DIMENSÃO ENSINO
MÁXIMO DE HORAS 
ATRIBUÍDAS PARA A 

ATIVIDADE
DIMENSÃO CULTURA E EXTENSÃO

MÁXIMO DE HORAS 
ATRIBUÍDAS PARA A 

ATIVIDADE

Participação em projetos de modalidade de ensino 60 Participação em projetos da modalidade Cultura e Extensão 60

Disciplinas optativas livres ou estágios acadêmicos em outra IES (no Brasil e no exterior) 60 Participação em grupos e organizações que promovam ações sociais, relacionadas ou não à prática 
profissional da Odontologia

60

Monitoria em cursos de graduação 60 Participação na organização de eventos de Cultura e Extensão 30

Participação na organização de eventos de graduação 60 Participação em cursos de extensão universitária (cadastrados no sistema Apolo) 30

Participação como aluno especial em disciplina de programa de pós-graduação 30 Participação em cursos extracurriculares (online  ou presenciais) 30

Participação em atividades acadêmicas na Agência USP de Inovação 30 Participação em empresas juniores 30

Participação na Comissão da Semana de Recepção aos Calouros 30 Participação em ligas estudantis 30

Realização de treinamentos técnicos 30

Representação discente em colegiados e entidades estudantis 30

DIMENSÃO PESQUISA
MÁXIMO DE HORAS 
ATRIBUÍDAS PARA A 

ATIVIDADE
Participação em núcleos de apoio à cultura e extensão 30

Estágio de pesquisa em outra IES (no Brasil ou no exterior) 60 Participação em visitas culturais e de extensão monitoradas na USP 15

Execução de projeto de iniciação científica (cadastrados no sistema Atena ou Juno): Participação em eventos acadêmicos, eventos organizados por associações civís ou outros 15

                                                                                    * FAPESP/CNPq ou equivalentes 60 Participação em atividades culturais em museus, institutos especializados e centros culturais 15

                                                                                    * PUB/FUNDECTO e equivalentes 45 Representação de turma 15

                                                                                    * Sem bolsa 30 Curso de língua estrangeira 15

Participação em congressos, seminários e conferências científicas com apresentação de trabalhos 30 Curso ou participação em grupo de teatro, dança ou música 15

Participação na organização de eventos científicos 30  A vidades espor vas 15

Participação em congressos, seminários e conferências científicas sem apresentação de trabalhos 15

Participação em atividades de pesquisa na Agência USP de Inovação 15

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES - FOUSP (2023)


