
Atividades Acadêmicas Complementares 

 Tabela 9.3. Equivalências em horas, forma de comprovação e pontuação máxima das Atividades Acadêmicas Complementares do Projeto 
Pedagógico do Curso de Graduação em Física Médica (atualizado em 2016).

Atividade Forma de Comprovação Pontuação (h) Pontuação

máxima (h)

Atividades de ensino, pesquisa, extensão e representação estudantil

Participação  em  projeto  orientado  de
pesquisa,  ensino  e  extensão  com  ou  sem
bolsa.

Documento que ateste o cumprimento das atividades
no projeto, emitido pelo orientador e/ou pelo órgão
competente.

40 por ano 40

Participação  em  grupo  de  estudo  orientado
por docente.

Documento  emitido  pelo  docente  que  ateste  o
cumprimento das atividades

20 por ano 20

Atividade  de  monitoria  em  disciplinas  da
graduação.

Documento  emitido  pela  Diretoria  de  Ensino,
atestando a participação e o desempenho do aluno na
atividade.

20 por semestre 40

Participação em representação estudantil nas
instâncias acadêmicas.

Atas  ou  documentos  similares  que  atestem  a
nomeação e a exoneração ou término do mandato,
emitidas pelo órgão colegiado competente.

20 por semestre 20

Participação em disciplina facultativa. Histórico Escolar De acordo com a 
disciplina

30

Participação  na  organização  de  eventos
relacionados ao ensino, pesquisa ou extensão.

Certificado de participação pela entidade promotora. 10 por evento 20

Participação  em  estágio  em  ambiente
acadêmico,  indústrias  e  hospitais  e/ou
clinicas particulares.

Documento que ateste o cumprimento das atividades
e carga horária cumprida durante o estágio, emitido
pelo supervisor do estágio e/ou órgão competente.

A critério do 
Colegiado

30

Realização de trabalhos voltados à promoção
do exercício da cidadania. 

A critério do Colegiado do curso A critério do 
Colegiado 

30



Atividades de caráter científico e de divulgação científica

Participação em eventos internacionais. Certificado  de  participação,  emitido  pela  entidade
promotora.

40 por evento 40

Participação  em  eventos  nacionais  com
apresentação de trabalho.

Certificado  de  participação  e  apresentação  de
trabalho, emitido pela entidade promotora. 

20 por trabalho 40

Participação em eventos internos a instituição
com apresentação de trabalho. 

Certificado  de  participação  e  apresentação  de
trabalho, emitido pela entidade promotora.

10 por trabalho 20

Publicação de artigos em períodos científicos
com ISSN e conselho editorial. 

Cópia do material publicado. 40 por artigo 80

Publicação  de  artigos  em  periódicos  de
divulgação  científica  ou  de  caráter  não
acadêmico (jornais, revistas, etc.). 

Cópia do material publicado. 5 por artigo 10

Desenvolvimento  ou  participação  no
desenvolvimento  de  material  informacional
(divulgação científica) ou didático (softwares,
livros, CD-ROMs, vídeos, exposições, etc.).

Cópia  do  material  desenvolvido  e  certificado  do
coordenador ou organizador do projeto.

10 por trabalho 20

Organização ou participação na organização
de  eventos  científicos  e/ou  de  divulgação
científica. 

Certificado  de  participação  emitido  pela  entidade
promotora.

10 por evento 20

Participação, como ouvinte, em mini-cursos,
cursos  de  extensão,  oficinas,  colóquios,
palestras e outros.

Certificado  de  participação  emitido  pela  entidade
promotora, constando a carga horária da atividade.

5 por evento 20

Atividades de Caráter Artístico-Cultural

Produção  ou  participação  na  produção  de
objetos  artísticos  (vídeos,  artes  plásticas,
curadoria,  literatura,  artes  performáticas,
música, etc.). 

A critério do Colegiado. A critério do 
Colegiado

20

Participação  em  oficinas,  cursos  ou  mini-
cursos relacionados a manifestações artísticas
e culturais.

Certificado  de  participação,  emitido  pela  entidade
promotora e constando a carga horária da atividade. 

A critério do 
Colegiado

20



Participação  em  seminários,  palestras,
oficinas ou simpósios centrados na temática
das  relações  étnico-raciais  e  histórias  e
culturas afro-brasileira, africana e indígena.

Certificado  de  participação,  emitido  pela  entidade
promotora e constando a carga horária da atividade.

A critério do 
Colegiado 

20

Outras  atividades  de  caráter  artístico  ou
cultural  relacionados  às  temáticas   das
relações  étnico-raciais  e  histórias  e  culturas
afro-brasileira, africana e indígena.

A critério do Colegiado A critério do 
Colegiado

20

Participação  em  seminários,  palestras,
oficinas ou simpósios centrados na temática
da Educação em Direitos Humanos. 

Certificado  de  participação,  emitido  pela  entidade
promotora e constando a carga horária da atividade.

A critério do 
Colegiado 

20

Outras  atividades  de  caráter  artístico  ou
cultural  relacionados  às  temáticas   da
Educação em Direitos Humanos.

A critério do Colegiado A critério do 
Colegiado 

20

Outras  atividades  de  caráter  artístico  ou
cultural.

A critério do colegiado. A critério do 
Colegiado

20

Atividades de Caráter Técnico

Participação em visitas técnicas a centros de
ciência ou tecnologia.

Certificado  de  participação,  emitido  pelo
organizador.

10 por visita 20

Estágio extracurricular. Documento que ateste o cumprimento das atividades
e carga horária cumprida durante o estágio, emitido
pelo supervisor do estágio e/ou órgão competente.

A critério do 
Colegiado 

20

Participação  em  oficinas,  cursos  ou  mini-
cursos  relacionados  ao  aprendizado  de
técnicas  úteis  à  profissão  do  Bacharel  em
Física Médica.

Documento que ateste o cumprimento das atividades
e  carga  horária  cumprida  durante  a  participação,
emitido pelo órgão competente.

5 pontos por hora 20

Participação  em  seminários,  palestras,
oficinas ou simpósios centrados na temática
da Política Nacional de Educação Ambiental.

Documento que ateste o cumprimento das atividades
e  carga  horária  cumprida  durante  a  participação,
emitido pelo órgão competente.

5 pontos por hora 20 


