
Pontuação das atividades pertinentes à Formação Complementar  

Classificaçã

o 

Modalidade da Atividade 

Complementar 

Carga 

horaria 

Máximo 

permitido pela 

modalidade 

Ensino 

Apresentação de Trabalho e 

Resumos em anais de eventos1 

5 horas por 

apresentação 

/ resumo 

 

Até 17 horas (1 

crédito) 

Bolsista de Monitoria2 
Horas 

efetivas 

Até 68 horas (4 

créditos) 

Atividade voluntária3 
Horas 

efetivas 

Até 68 horas 

 (4 créditos) 

Participação em Comissões4 
Horas 

efetivas 

Até 17 horas  

(1 crédito) 

Participação em Cursos 5 
Horas 

efetivas 

Até 34 horas  

(2 créditos) 

Organização/Participação em 

Eventos6 

Horas 

efetivas 

Até 34 horas 

 (2 créditos) 

Participação em Projeto de Ensino7 
Horas 

efetivas 

Até 68 horas 

 (4 créditos) 

Publicações8 
17 horas por 

publicação 

Até 34 horas 

 (2 créditos) 

Pesquisa 

Apresentação de Trabalho e 

Resumos em anais de eventos1 

5 horas por 

apresentação 

/ resumo 

Até 17 horas 

 (1 crédito) 

Bolsista de Iniciação Científica2 
Horas 

efetivas 

Até 68 horas 

 (4 créditos) 

Atividade voluntária3 
Horas 

efetivas 

Até 68 horas  

(4 créditos) 

Organização/Participação em 

Eventos6 

Horas 

efetivas 

Até 34 horas  

(2 créditos) 

Participação em Projeto de 

Pesquisa7 

Horas 

efetivas 

Até 68 horas 

 (4 créditos) 

Publicações8 17 horas por Até 34 horas 



publicação  (2 créditos) 

Extensão 

Apresentação de Trabalho e 

Resumos em anais de eventos1 

5 horas por 

apresentação 

/ resumo 

Até 17 horas  

(1 crédito) 

Bolsista de Extensão2 
Horas 

efetivas 

Até 68 horas  

(4 créditos) 

Atividade voluntária3 
Horas 

efetivas 

Até 68 horas  

(4 créditos) 

Organização/Participação em 

Eventos6 

Horas 

efetivas 

Até 34 horas 

 (2 créditos) 

Participação em Projeto de 

Extensão7 

Horas 

efetivas 

Até 68 horas  

(4 créditos) 

Publicações8 
17 horas por 

publicação 

Até 34 horas  

(2 créditos) 

 

Com a finalidade de detalhar os critérios estabelecidos para o 

cumprimento das Atividades Complementares no curso de Farmácia, segue-se 

as seguintes orientações: 

1. Apresentação de trabalho científico e Resumos em anais de eventos: o 

acadêmico obterá 5 (cinco) horas por trabalho apresentado como autor 

em evento científico da área ou por resumo publicado em anais de  

eventos, como autor ou coautor, em evento científico da área; e não 

excederá a 17 horas nesta modalidade (1 crédito), no decorrer do curso.  

2. Bolsa de iniciação científica, monitoria ou extensão: o acadêmico bolsista 

em programas ou projetos de iniciação científica, monitoria e/ou extensão 

vinculados a instituição por meio de programas da UFPel ou de agências 

externas de fomento, não excederá a 68 horas (4 créditos) nesta 

modalidade, no decorrer do curso.  

3. Atividade voluntária: o aluno que realizar estágios extracurriculares/não-

obrigatórios ou demais atividades de caráter voluntário ao longo do curso, 

poderá obter até 68 horas (4 créditos) relativos a essas atividades. 

Contudo, para estágios regidos pelas normas estabelecidas pela Lei 



11.788 de 2008, para serem computados como Atividade Complementar, 

o acadêmico deverá registrar essa atividade junto a CEMFA.  

4. Participação em comissões: o acadêmico que participar em comissões ao 

longo de sua formação, tais como representação discente em colegiado 

do curso, participação no diretório acadêmico, dentre outras, obterá até 

17 horas (1 crédito) nesta modalidade, no decorrer do curso.  

5. Participação em cursos: os cursos de que trata esta modalidade, refere-

se aqueles promovidos pelo curso de Farmácia da UFPel ou por outras 

Instituições, presenciais ou a distância. Podem ser considerados nesta 

modalidade, cursos específicos da área farmacêutica, cursos da área da 

saúde ou ainda cursos que contribuam para a formação geral do 

acadêmico (ex: curso de língua estrangeira, curso de informática, etc.). O 

aluno poderá obter até 34 horas (2 créditos) nesta modalidade, no 

decorrer do curso. 

6. Organização e Participação em eventos: os eventos de que trata esta 

modalidade, referem-se a simpósios, seminários, jornadas, congressos e 

outros eventos da área farmacêutica ou da saúde, promovidos na UFPel 

ou em outras Instituições. O aluno poderá obter até 34 horas (2 créditos) 

nesta modalidade, no decorrer do curso. 

7. Participação em projetos de pesquisa, ensino e/ou extensão: o acadêmico 

poderá obter até 68 horas (4 créditos) nesta modalidade, no decorrer do 

curso.  

8. Publicações: o acadêmico que publicar artigo em periódicos científicos 

nacionais ou internacionais obterá 17 h por publicação. O acadêmico 

poderá obter até 34 horas (2 créditos) nesta modalidade, no decorrer do 

curso.  

 


