
ANEXO II 
 

Carga Horária (CH) relativa às atividades realizadas pelos alunos do Curso de Graduação em Odontologia para efeito de 
aproveitamento como atividades complementares. 

 
De acordo com as regras, definições e limites estabelecidos neste documento, a Comissão de Atividades 
Complementares atenderá, com o Formulário (Formulário de Contagem de Horas de Atividades Complementares) os 
requerimentos do aluno.  
 

 
MODALIDADE AÇÃO DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 
CH para AC CH MÁXIMA 

I – Extensão na 
qualidade de bolsista ou 
voluntário  

 

Participação em atividades de 
Extensão concluída, com 

duração mínima de 1 semestre. 

Certificado e/ou relatório 
aprovado pelo professor 

coordenador com avaliação de 
desempenho. 

30 60 

II – Pesquisa na 
qualidade de bolsista ou 
voluntário 

Participação em atividades de 
Pesquisa com duração mínima 

de 2 semestres. 

Certificado ou Declaração do 
coordenador. 

30 60 

III – Estágio Estágio extra-curricular com 
duração mínima de 1 semestre. 

Certificado e Relatório assinado 
pelo supervisor de estágio 

20 40 

Participação como ouvinte em 
cursos, simpósios, congressos, 
fóruns, jornadas, workshops, 
dentre outras modalidades 

 
2 

 
20 

Comunicação em evento 
científico (painel, apresentação 

oral e afins) 

5 (nacional) 
10 

(internacional) 

 
30 

 
 
 
 

IV – Eventos 
acadêmicos, científicos e 
técnicos 

Organização de eventos 

 
 
 
 

Certificado ou declaração de 
participação 

5 10 



acadêmicos  
Representações: Entidades 

Estudantis e Órgãos Colegiados 
das IES por mandato 

 
 

5 
 

10 

 
MODALIDADE AÇÃO DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 
CH para 

AC 
CH MÁXIMA 

Componente curricular sob a forma presencial 
de Curso de Graduação afim em IES, com 
carga horária igual ou superior a 51 horas. 

 
 

04 

20 (até o máximo 
de 05 

componentes 
curriculares) 

Componente curricular sob a forma presencial 
de Curso de Graduação afim em IES, com 

carga horária inferior a 51 horas. 

 
03 

15 (até o máximo 
de 05 

componentes 
curriculares) 

Componente curricular sob a forma presencial 
de Curso de Pós-Graduação em IES, com carga 

horária igual ou superior a 51 horas. 

 
05 

20 (até o máximo 
de 04 

componentes 
curriculares) 

Componente curricular sob a forma presencial 
de Curso de Pós-Graduação em IES, com carga 

horária inferior a 51 horas. 

 
04 

16 (até o máximo 
de 04 

componentes 
curriculares) 

Componente curricular sob a forma 
semipresencial ou à distância de cursos de 

Graduação de IES 
 

01 02 (até o máximo 
de 02 

componentes 
curriculares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V - Componentes 
curriculares de 
Cursos de Graduação 
afins e de Pós-
Graduação  

 
 
 
 

 

Componente curricular sob a forma 
semipresencial ou à distância de cursos de Pós-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro no Histórico 
Escolar ou atestado 
do Departamento e 

plano de ensino. 
 
 
 
 

02 04 (até o máximo 
de 02 



 graduação de IES. 
 

 componentes 
curriculares) 

 
VI - Monitoria 

 
Monitoria por semestre 

Certificado ou 
declaração do 

professor 
responsável pela 

atividade 

 
10 

 
40 

 
MODALIDADE AÇÃO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO CH para 

AC 
CH MÁXIMA 

Artigo publicado ou aceite em 
periódico científico cadastrado 
no Sistema Qualis (autoria ou 

co-autoria) 

10 30 

Artigo publicado ou aceite em 
periódico apenas indexado 

(autoria ou co-autoria) 

 
 

Apresentação da cópia do artigo 
publicado 

 05 15 

Texto publicado em mídia digital 
ou impresso (autoria) 

Apresentação da cópia comprobatória 
do texto publicado 

02 10 

 
 
 
 
 
 
VII – Publicações  

 
 
 

 
Resumo em anais de 

congressos, simpósios, etc. 
(autoria ou co-autoria) 

Apresentação da cópia do resumo 
publicado 

 

 
03 

 
12 

VIII – Cursos de Línguas 
Estrangeiras 
 

Curso ou proficiência em língua 
estrangeira. 

 

Certificado ou declaração de 
conclusão com rendimento ou 75% do 

curso concluído/Declaração de 
Proficiência 

 
10 

 
20 



Cursos com carga horária igual 
ou superior a 60 horas. 

10 40  
 
 
IX - Outros Cursos 

Cursos com carga horária 
inferior a 60 horas. 

 

 
 

Certificado ou declaração de 
participação com rendimento. 

 5 10 

 

Nota 1 : Ao entregar seus documentos comprobatórios de AC ao Colegiado, o aluno se compromete em entregar os seus 
comprovantes devidamente classificados nos termos deste ANEXO, estando ciente de que a forma como classificou os 
documentos comprobatórios interfere no computo geral, ou que a entrega dos documentos sem classificaça ̃o está sujeita à 
devolução, devendo refazer o processo administrativo de solicitação de contagem de horas para atividades complementares.  
 


