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CONTROLE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – CURSO DE MEDICINA 
 

Nome do aluno (a): 
Matrícula: 

 
Carga Horária Destinada:                                                                                                                               Horas: 

Grupo I 
Atividades de iniciação à docência e à pesquisa 

Atividades Hora 
Realizada 

Computação Horas 
Computadas 

Rubrica do 
Coordenador 

Exercício de monitorias em disciplinas que 
compõem o currículo do curso 

1h 1h   

Participação em projetos de pesquisas e/ou de 
iniciação científica orientados por docente da IES 

1h 1h/50h por 
semestre 

  

Participação em grupo de estudo/pesquisa sob 
supervisão de professores e/ou do Departamento 
de Pós-Graduação 

1h 1h   

Participação em Ligas Acadêmicas, sob a 
supervisão de professor, com prévia comunicação 
à coordenação 

1h 1h   

Grupo II 
Congressos, seminários, conferências e outras atividades assistidas 

Atividades Hora 
Realizada 

Computação Horas 
Computadas 

Rubrica do 
Coordenador 

Congressos, seminários, conferências e palestras 
assistidos 

1h 1h   

Participação em jornadas, simpósios, congressos, 
seminários, encontros, conferências, fóruns, 
debates, cujos temas sejam relacionados ao 
curso, realizados na IES ou fora dela 

1h 1h   

Representação e administração em entidades 
estudantis, participação em órgãos colegiados 
desde que referendados pelo Colegiado do Curso 

1h 1h/máximo de 
20h por semestre 

  

Visitas técnicas que não componham o programa 
de estágio ou de disciplinas do curso 

1 visita 5h   

Seminários  ofertados  a  título  de  
desenvolvimento  de conhecimentos   específicos   
do   Curso,   mas   que   não componham a 
programação específica das disciplinas 

1h 1h   

 Assistir à apresentação de monografias dos cursos 
de pós-graduação lato sensu 

Defesa 1 2h   

Eventos, mostras, exposições assistidas 1h 1h   
Grupo III 

Publicações 
Atividades Hora 

Realizada 
Computação Horas 

Computadas 
Rubrica do 

Coordenador 
Artigos publicados em revistas 1 artigo 50h   
Monografias não curriculares 1 monografia 70h   
Apresentação de trabalhos em eventos científicos 1 

apresentação 
10h   



 
Participação em concursos, exposições, mostras 1 evento 2h   

Grupo IV 
Vivência profissional complementar 

Atividades Hora 
Realizada 

Computação Horas 
Computadas 

Rubrica do 
Coordenador 

Realização de estágios extracurriculares, 
desenvolvidos com base em convênios firmados 
pela IES, vinculados ao curso 

1h 1h   

Realização de estágio extracurricular em locais 
com responsabilidade técnica profissional, na 
área do curso 

1h 1h    

Organização de Palestras, seminários, congressos, 
conferências e oficinas, cursos e eventos culturais 

1 Evento 10h   

Participação em projetos sociais; 1 Evento 2h   
Acompanhamento supervisionado de práticas 
médicas 

1h 1h   

Atuação na função de Auxiliar de Serviços 
Eleitorais 

1 Evento 1h   

Grupo V 
Atividades de Extensão 

Atividades Hora 
Realizada 

Computação Horas 
Computadas 

Rubrica do 
Coordenador 

Cursos presenciais e/ou à distância vinculados ao 
curso 

1h 1h    

Disciplinas cursadas em programas de extensão 
na área do curso 

1h 1h   

Cursar disciplinas não previstas no currículo do 
curso, mas que tenham relação com a formação 
profissional 

1h 1h   

Cursar  disciplinas  com  aprovação  em  outro  
curso  de graduação desde que autorizado pelo 
Colegiado do Curso 

1h 1h   

Atividades de extensão coordenadas por docente 
da IES e aprovadas pelo respectivo Colegiado do 
Curso 

1 Evento 2h   

Trabalhos comunitários, desde que aprovado pelo 
Colegiado do Curso 

1 Evento 2h   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


