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REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
III - Das Atividades Complementares
Art. 8º. Compõem-se as seguintes modalidades para as Atividades Complementares do currículo pleno do Curso de Graduação em Farmácia e seus
respectivos critérios, especificando a carga horária individual e a máxima para validação das Atividades Complementares:
Carga
Horária
Individual

Carga
Horária
Máxima

Disciplinas extracurriculares em áreas afins, obedecendo a dois anos após a sua conclusão.

10h

40h

Histórico e/ou documento
comprobatório da aprovação.

Disciplinas de graduação cursadas, na sua totalidade em outras Instituições de Ensino
Superior, obedecendo a dois anos após a sua conclusão, dependentes de prévia e expressa
validação do Coordenador do Curso de Graduação.

10h

40h

Histórico e/ou documento
comprobatório da aprovação

Atividade

Participação em Projetos e Programas de Pesquisa, sob a execução de professores nomeados
pelo Coordenador do Curso de Graduação e aprovados pela Coordenação do Núcleo de
Pesquisa em Educação e Saúde (NUPEES).

Critérios para Validação

Certificado e/ou atestado
contendo o número de horas.
40h

80h
Cada 2h de atividade equivalem
a 1h de atividade complementar

Participação como observador em Projetos e Programas de Extensão, sob a coordenação de
professores nomeados pelo Coordenador do Curso de Graduação.

5h

10h

Declaração e/ou certificado
referente à atividade, contendo
o número de horas.

Atuação em Projetos e Programas de Extensão, sob a coordenação de professores nomeados
pelo Coordenador do Curso de Graduação.

4h

40h

Declaração e/ou certificado
referente à atividade, contendo
o número de horas.

Monitorias realizadas no âmbito do Curso de Graduação.

20h

40h

Atestado fornecido pela
Instituição de Ensino Superior
contendo a carga horária.

80h

Certificado, atestado ou
declaração contendo a
programação e a carga horária,
emitido pela Instituição de
Ensino Superior ou por órgãos
de representação profissional.

5h

Certificado ou atestado
contendo o número de horas,
emitido pela Instituição de
Ensino Superior.

10h

Certificado ou atestado
contendo o número de horas,
emitido por IES.

40h

Certificado, atestado ou diploma
contendo o número de horas,
emitido pela Instituição de
Ensino.

Atividades diversas em área educacional ou da saúde (seminários, simpósios, congressos,
convenções, palestras, conferências, debates, aulas inaugurais e eventos de estruturação
análoga).

Assistir apresentações de Trabalhos de Conclusão de Curso na área educacional ou da saúde
(Relatórios, Monografias, Dissertações e Teses).

Atividades de Extensão Universitária na área educacional ou da saúde, fora do âmbito da
Facimed, analisadas, em cada especificidade, pela Coordenação do Curso de Graduação.

Demais atividades como cursos de aperfeiçoamento, atualização ou língua estrangeira.

20h

1h

2h

10h

Declaração e/ou certificado
referente à atividade, contendo o
número de horas.

Estágios extra-curriculares.

40h

120h

*O acadêmico poderá sugerir o local
de estágio, porém a aceitação está
vinculada ao aval do coordenador do
curso, considerando as características
do local de estágio e sua
compatibilidade ao conhecimento do
acadêmico, mediante a assinatura de
termo de compromisso da FACIMED
com o responsável pelo local do
estágio.

Publicação de artigos completos.

10h

40h

Cópia do artigo científico
publicado ou carta de aceite.

Apresentação de resumos, pôsteres e anais.

5h

20h

Certificado, declaração ou cópia
dos anais.

Participação em comissões como Diretório Acadêmico, Colegiado, Conselho de Ensino
Pesquisa e Extensão (CEPEX), Comissão Própria de Avaliação (CPA), Comissão Setorial de
Avaliação (CSA).

Cópia da ata de reunião de
posse ou certificado emitido pelo
órgão colegiado.
5h

20h
Cada semestre equivale a 5
horas de Atividades
Complementares.

Organização de eventos acadêmicos no âmbito do Curso ou em áreas afins.

5h

15h

Certificado emitido pela
Coordenação de curso.

Participação de Grupos de Estudos ou Ligas Acadêmicas sob orientação docente.

5h

20h

Declaração emitida pelo docente
responsável, contendo a
programação realizada e o
número de horas.

Premiação em trabalho acadêmico.

10h

20h

Certificado de premiação
emitido órgão competente.

Total de horas das Atividades Complementares do Curso de Farmácia (Matriz 2016) = 200 horas.
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