
 

 

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 038 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Dispõe sobre atualização Regulamento de 

Atividades Complementares do Curso de 

Medicina da UNIARP. 

 

O PRESIDENTE do CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

ALTO VALE DO RIO DO PEIXE, no uso de suas atribuições; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, inciso I e V, do Regulamento 

Geral da UNIARP, 

 

CONSIDERANDO o deliberado na reunião de 29 de novembro de 2021, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°. Aprovar a atualização do Regulamento de Atividades 

Complementares do Curso de Medicina da UNIARP, conforme apenso. 

Art. 2º.   Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando a 

Resolução CONSUN nº 026 de 03/02/2020. 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antônio Mattos Martins 
Presidente 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIARP - CONSUN 
 



 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE MEDICINA 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 1º. As atividades complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, adquiridas também fora do âmbito da graduação, 

abrangendo práticas de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do 

trabalho e ações de extensão junto à comunidade.  

Art. 2º. As atividades complementares se constituem como componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do acadêmico e que 

não devem ser confundidas como estágio curricular supervisionado. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES ACEITAS 

 

Art. 3º.  Serão aceitas e validadas como atividades complementares 

aquelas que se caracterizam como: 

I. Participação em grupos de estudos/Ligas Acadêmicas – caracterizam 

atividades do aluno como membro formal de um grupo de estudo na área 

médica- Cert. Mínima: 20h/ Cert. Máxima: 80h/ Total Geral: 80h.  

II. Atividade: Participação de palestras relacionadas ao Curso/ Certificação 

requerida: Certificado de participação/ Cert Mínima:2h/ Cert Máxima:40h/ 

Total Geral:40h 

III. Atividade: Palestrante em eventos científicos relacionados ao Curso/ 

Certificação requerida: Cert. Mínima: 4h/ Certf. Máxima: 12h/ Total geral: 



 

 

20h 

IV. Atividades: Participação ouvinte em Seminários, Semana Acadêmica e 

Congressos/ Certificação requerida: Certificado de participação/ Cert. 

Mínima: 2h/ Cert. Máxima:40h/Total Geral: 40h 

V. Atividade: Congressos e Seminários/ Certificação Requerida: Certificado 

de apresentação de trabalho/ Cert. Mínima: 8h/ Cert. Máxima: 20h/ Total 

Geral: 40h.  

VI. Atividade: Cursos de Extensão/ Cerificação Requerida: Certificado de 

participação/ Cert. Mínima: 2h/ Cert. Máxima: 20h/ Total Geral: 40h.  

VII. Atividade: Monitoria em disciplina de Cursos ou atividades curriculares/ 

Certificação Requerida: Relatório do professor orientador/Cert, Mínima: 

20h/ Cert. Máxima: 60h/ Total Geral: 60h.  

VIII. Atividade: Participação em Pesquisas Institucionais/ Certificação 

Requerida: Relatório do professor orientador, edital de aprovação ou 

certificação equivalente/ Cert. Mínima: 20h/ Cert. Máxima: 80h/ Total 

Geral: 80h.  

IX. Atividade: Atividades práticas relacionadas ao Curso (feiras, jornadas 

acadêmicas, visitas técnicas) / Certificação Requerida: Atestado de 

participação no programa/ Cert. Mínima:2h/ Cert. Máxima: 20h/ Total 

Geral:60h. 

X. Atividade: Participação em representações teatrais de peças que 

abordem temas do curso/ Certificação Requerida: Apresentação de 

comprovação, atestado e/ou declaração/ Cert. Mínima:2h/ Cert. Máxima: 

20h/Total Geral:20h.  

XI. Atividade: Artigos relacionados ao curso publicados em revistas 

acadêmicas indexadas ou como capítulos de livros/ Certificação 

Requerida: Artigos ou Capítulos publicados com ISSN, ISBN ou DOI/ Cert. 

Mínima: 10h (por artigo/capítulo publicado) / Cert. Máxima: 40h/Total 



 

 

Geral:60h  

XII. Atividade: Membro de Diretoria de Associações Estudantis, Culturais e 

Esportivas (Associação atlética, Centro Acadêmico, Diretório Acadêmico, 

Comissão de formatura) / Certificação Requerida: Declaração, contendo 

o tipo de atividade e a carga horária desenvolvida, expedida Instituição e 

ou Organização/ Cert. Mínima: 4h/ Cert. Máxima: 10h/ Total Geral:20h.  

XIII. Atividade: Participação em Atividades Socioculturais, Artísticas e 

Esportivas (coral, música, dança, bandas, vídeos, cinema, fotografia, 

cineclubes, teatro, campeonatos esportivos etc. (não curriculares). 

Certificação Requerida: Declaração, contendo o tipo de atividade e a 

carga horária desenvolvida, expedida Instituição e ou Organização/ Cert. 

Mínima 2h/ Cert Máxima:8h/Total Geral:8h.  

XIV. Atividade: Participação em Projetos Sociais, trabalho voluntário em 

entidades vinculadas a compromissos sócio-políticos (OSCIPS, ONGS, 

Projetos comunitários, Creches, Asilos etc) / Certificação Requerida: 

Declaração, contendo o tipo de atividade e a carga horária desenvolvida, 

expedida Instituição e ou Organização/ Cert. Mínima:2h/ Cert 

Máxima:12h/ Total Geral:20h.  

XV. Atividade: Realização de Estágios não computados na carga horária 

relativa ao Estágio Curricular Supervisionado nem nas Atividades Práticas 

vinculadas às disciplinas da matriz curricular do PPC/ Certificação 

Requerida: Atestado de realização/ Cert. Mínima 20h/ Cert. Máxima:100h/ 

Total Geral:60h. 

XVI. Atividade: Plantões no Corpo de bombeiros, SAMU, UPA, Hospitais, 

consultórios que atendam o sistema público de saúde (SUS), 

ambulatórios, postos de saúde e outros ambientes clínicos cumpridos em 

qualquer localidade geográfica. Certificação Requerida: Declaração 

expedida pelo órgão administrativo local/ Certf. Mínima 12h/ Cert. 



 

 

Máxima: 200h/ Total Geral: 200h. 

XVII. Atividade: Atividades realizadas como Agente Cívico/Certificação 

Requerida: Certificado de participação/ Cert. Mínima 30h/ Cert. 

Máxima:30h/ Total Geral:30h.  

XVIII. Outras atividades previamente autorizadas pelo Colegiado do Curso 

como atividades complementares. Comprovante determinado pelo 

Colegiado do Curso. Cursos on-line limitados a 40h com Certificação de 

conclusão requerida.  

 

CAPÍTULO III 

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES 

 

Art. 4º. Para que tais atividades sejam validadas, as mesmas deverão ser 

protocoladas junto a coordenação do curso até o 10º (décimo) período letivo do 

mesmo.  

Art. 5º. O acadêmico deverá realizar um total de 250h complementares 

para integralizar a matriz curricular de 2018 do curso de medicina.  

Art. 6º. Para cumprir a matriz curricular de horas complementares, ao 

aluno deverá realizar 40% de atividades de ensino, 40% de atividades de 

extensão e 20% de atividades de pesquisa no âmbito do curso de graduação.  

Art. 7º. Para fins fica decidido como atividades de:  

I. Ensino: em que se diferenciem da concepção tradicional de 

disciplina pela liberdade de escolha, de temáticas na definição de 

programas ou projetos de experimentação e procedimentos 

metodológicos, podendo ser estas: 

a. Participação em cursos e disciplinas que não estejam previstos em 



 

 

sua matriz curricular; 

b. Exercício de monitoria; 

c. Participação em pesquisas e projetos institucionais; 

d. Defesas de Teses, Dissertações e TCC assistidas, que tenham 

relação com sua área de formação; 

e. Participação em viagens de estudo e visitas técnicas; 

f. Realização de estágios curriculares supervisionados não 

obrigatórios, seguindo a legislação vigente Lei nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008. 

II. Extensão: constitui uma oportunidade de a comunidade interagir 

com a universidade, construindo parcerias que possibilitem a troca 

de saberes popular e acadêmico com aplicação de metodologias 

participativas, sendo considerados: 

a. Participação em Congressos, seminários, conferências, palestras 

e exposições; 

b. Participação em projetos sociais não previsto na matriz curricular; 

c. Participação em cursos de extensão (presenciais e EAD). 

III. Pesquisa: promover a formação da cidadania profissional dos 

acadêmicos, o intercâmbio, a elaboração e a produção de 

conhecimento compartilhado sobre a realidade e alternativas de 

transformação, sendo consideradas a: 

a. Participação do acadêmico em projetos que visem a produção e 

difusão científica; 

b. Artigos publicados em revistas impressas e eletrônicas, resumos 

expandidos, apresentação de pôsteres, dentre outras formas de 

divulgação. 

Art. 8º. As atividades deverão ser entregues com o devido requerimento 

(Anexo I) preenchido com letra legível ou impresso, anexado junto as originais e 



 

 

cópias dos certificados e declarações dos exercícios realizados.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Estágios supervisionados obrigatórios não computaram 

horas complementares. 

 

Art. 9º. Casos omissos a este, serão deliberados pelo colegiado do curso 

e homologados pela Reitoria. 

 

  



 

 

ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – MEDICINA 

 

Ilmo (a) Sr (a) coordenador (a) do curso de medicina da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe – UNIARP, eu, 

_______________________________________________________________

_______, acadêmico do curso de medicina da UNIARP – Campus Caçador, 

devidamente matriculado sob nº de R.A ____________________, venho em 

vossa presença apresentar e pedir deferimento das atividades complementares 

de ensino, pesquisa e extensão realizadas por mim no período de ____________ 

à ______________.  

Anexo a este, os seguintes documentos e suas devidas cópias são 

apresentadas separadamente em consonância com a diretriz vigente pelo 

Conselho Universitário desta Instituição:  

 

ATIVIDADES DE ENSINO:  

1. - C.H h 

2. • - C.H h 

3. • - C.H h 

4. • - C.H h 

TOTAL:           h realizadas em atividades de ensino   

 

ATIVIDADES DE PESQUISA:  

1. - C.H h 

2. • - C.H h 

3. • - C.H h 

4. • - C.H h 

TOTAL:           h realizadas em atividades de pesquisa   

 



 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO:  

1. - C.H h 

2. • - C.H h 

3. • - C.H h 

4. • - C.H h 

TOTAL:           h realizadas em atividades de extensão   

 

Pelo exposto, faço requerer o computo de registro das referidas horas, 

para fins de aproveitamento e cumprimento da matriz curricular.  

Sem mais, lhe agradeço. 

 

Caçador ___ de ___ do ano de _____. 

 

______________________________ 

                   Acadêmico  

Período ____ do curso de medicina 

Contatos: 

Fone: (   ) _____-____ 

E-mail: _________@_________.com 

 


