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INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2019 

 

Estabelece os procedimentos relativos à contabilização das 

atividades complementares dos discentes do curso de Farmácia. 

 

O Colegiado do curso de Farmácia, no uso de suas atribuições e considerando a 

necessidade de normatizar o processo relativo à contabilização das atividades 

complementares, estabelece, a partir do semestre letivo 2019.1, os seguintes procedimentos, 

em atendimento aos prazos definidos no calendário universitário: 

 

1 O Colegiado definirá um cronograma específico para os procedimentos relativos às 

atividades complementares, em consonância com o caléndário universitário. 

 

2 Os estudantes, a partir do 9º semestre, devem encaminhar para o Colegiado os certificados 

(formato digitalizado e/ou digital) das atividades complementares (que devem totalizar, no 

mínimo, 210 horas, conforme Projeto Pedagógico do Curso), devidamente organizados na 

ordem de apresentação do Barema (Anexo); 

 

2.1 Os certificados deverão estar com as informações completas (nome, carga horária,  data, 

local, assinatura da organização do evento etc.) e legíveis para que sejam devidamente 

contabilizados; 

 

2.2 O envio dos certificados deverá seguir o cronograma definido e divulgado pelo Colegiado, 

no site e/ou mural, visando cumprir os prazos do calendário universitário; 

 

3 As atividades complementares serão distribuídas pela coordenação do Colegiado para os 

seus membros docentes, mediante distribuição equitativa, considerando o quantitativo de 

estudantes e volume de atividades complementares. Essa distribuição deve ocorrer mediante 

cronograma definido pelo Colegiado; 

 

 



4 A análise e contabilização das atividades complementares devem ocorrer mediante 

preenchimento do Barema (Anexo),  pelo docente avaliador. Havendo qualquer 

inconsistência, esta deve ser registrada em campo específico do Barema. 

 

4.1 A análise das atividades complementares deve ocorrer no prazo definido no cronograma, e 

será homologada em reunião de Colegiado. 

 

5 Esta normatização entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de 

Farmácia.     

 

Feira de Santana, 15 de fevereiro de 2019 

 

Tatiane de Oliveira Silva Alencar 

Coordenadora do Colegiado do curso de Farmácia 
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ANEXO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 01/2019 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – TABELA DE VALORES  

                                  

ESTUDANTE:       _____________________________________________________________________  MATRÍCULA: _____________________  

 

 

                                                                                     

Nº  ATIVIDADES COMPLEMENTARES CARGA HORÁRIA 

por atividade (carga 

horária máxima) 

C.H. MÁXIMA 

OBTIDA  

C. H. 

EXCEDENTE  

C.H.  

TOTAL  

 01 Participação COMO BOLSISTA OU VOLUNTÁRIO em projetos institucionais de extensão, iniciação científica ou 

monitoria 

50 h / ano (150 h) 

25h/semestre (75h) 

     

02 Estágios NÃO obrigatórios na área de Farmácia ou área afins da Saúde 50 h / ano (150 h) 

25h/semestre (75h) 

   

03 Participação em Intercâmbio em IES nacionais ou internacionais 50h/ano (50h)    



25h/semestre (25h) 

04 Participação como estágiário em Programas institucionais de bolsas 40h/ano (120h) 

20h/semestre (60h) 

   

05 Participação em empresa júnior 30 h / ano (90 h)    

06 Monitor em eventos (cursos, jornadas, semanas, seminários etc.). 10h/evento (30h)    

07 Comissão Organizadora de eventos 10h/evento (30h) 

 

   

08 Palestrante em eventos (oficinas, seminários, congresso, worshop etc. ) com temas relacionados a área de saúde ou afins 10h/evento (50h)    

09 Participação em campanhas internas ou  externas à universidade com supervisão de docente da UEFS 10h/atividade (30h)    

10 Cursos (presenciais ou a distância) relacionados a área de saúde ou afins Carga horária do curso     

(100h) 

   

11 Cursos de língua estrangeira, libras 30h/curso (90h)    

12 Autoria de artigos, livros ou capítulos de livros 25h por publicação 

( sem limite) 

   

13 Resumo expandido em eventos internacionais, nacionais, regionais ou locais 

 

15h/publicação 

(sem limite) 

   

14 Resumos em anais de eventos internacionais, nacionais, regionais e locais 

 

10h/publicação 

(sem limite) 

   

15 Participação em eventos técnicos, científicos e culturais Carga horária do 

evento (80 h) 

   

16 Participação em evento técnico e científico com apresentação de trabalho 20h/evento com 

apresentação 

 (sem limite) 

   

17 Premiação de trabalhos acadêmicos 10h/trabalho (30h)    



18 Representação estudantil nos Conselhos (Departamento, Colegiado, Consepe, Consu, Consad) e comissões  da 

Universidade 

10h /ano (30 h)    

19 Participação estudantil em Diretórios Central e Acadêmico 10 h/ano (30 h)    

20 Participação como mesário voluntário em processo eleitoral  30 h /eleição (60 h)    

21 Participação como voluntário em Organizações e/ou Instituições sociais ou Organizações não Governamentais 50h/ano (100h) 

25h/semestre (50h) 

   

22 Participação em atividades artísticas e culturais. 10h/ano (30h)    

                                                                                                        TOTAL    

                       

Data: ____/____/____                                                           ________________________________________ 

                                                                                                                 Assinatura do Docente avaliador 

Parecer do avaliador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: O aluno deverá cumprir a carga horária mínima de 210 h de Atividades Complementares, conforme definido no Projeto Pedagógico do curso. 


	Data: ____/____/____                                                           ________________________________________
	Assinatura do Docente avaliador

