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D E C L A R A Ç Ã O 

Declaro que eu, _____________________________________________, 

aluno (a) do _____ Período do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade Santa 

Marcelina Muriaé, realizei a atividade acadêmica: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

entre os dias _________________. 

As atividades acima descritas foram orientadas pelo professor desta 

Faculdade: _____________________ que lhe atribuiu um total de _____ horas. 

Muriaé, _____________________________ 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) acadêmico(a) 

Carimbo          _____________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) 
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DECLARAÇÃO  DE  ATIVIDADE DE PESQUISA 
 

 Declaro que eu, _____________________________________________, 

aluno (a) do _________ Período do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade 

Santa Marcelina Muriaé, realizei a atividade de pesquisa sobre: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

a qual foi desenvolvida nos dias ______________________________________ 

 As atividades acima descritas foram orientadas pelo(a) professor(a) desta 

Faculdade: _________________________________________ que lhe atribuiu 

um total de ________horas. 

 

Muriaé, _____________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) acadêmico(a) 

 

 

Carimbo                            _____________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) 

 

 



FACULDADE SANTA MARCELINA - MURIAÉ 
Reconhecida Decreto nº 54.227/1964 e Recredenciada: Portaria 1.472 de 07-10-2011   . 

  Muriaé - Minas Gerais                                                 . 

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE DE CAMPO 

Declaro que eu, _____________________________________________, 

aluno (a) do _________Período do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade 

Santa Marcelina Muriaé, participei da atividade de campo: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

no(s) dia(s)__________________, com carga horária de __________ horas, 

organizada pelo(a) professor(a) _____________________________________. 

Breve resumo: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Muriaé, _____________________________ 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) acadêmico(a) 

Carimbo          _____________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, 
PROJETOS, ANÁLISES E EVENTOS CIENTÍFICOS 

CURSO: Ciências Biológicas 

ANO: __________ 

ALUNO(A):______________________________________________________ 

Modalidade Limite de Carga 
horária 

Total 

Seminários   
150 horas 

 
Palestras  
Congressos / Encontros / Simpósios  
Oficinas 20 horas  
Monitoria 100 horas  
Estágio não obrigatório  30 horas  
Publicações – 20 horas por publicação -  
Curso na área 50 horas  
Iniciação científica (30h anual) 90 horas  
Atividades de Extensão 50 horas  
Apresentação de trabalhos 40 horas  
Organização de eventos 20 horas  
Desenvolvimento de projetos e pesquisas 120 horas  
Análise de artigos científicos 30 horas  
Cursos online 30 horas  
Total  

 

Muriaé, _____________________________ 

 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) acadêmico(a) 

 

                            _____________________________________ 
Coordenação  
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES DE CAMPO 

CURSO: Ciências Biológicas 
ANO: __________ 

ALUNO(A): ______________________________________________________ 

Atividade de Campo Carga horária 

Total 

Muriaé, _____________________________ 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) acadêmico(a) 

      _____________________________________ 
Coordenação 
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