
RESOLUÇÃO –XX;2019 

 

Estabelece os critérios para validação de horas 

de Atividades Complementares do curso de 

Biomedicina. 

 O Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde – CISAU da 

Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí reunido em sessão plenárias realizada nos dias 

07 de novembro de 2019,  

 

R E S O L V E: 

Art. 1º Regulamentar os critérios de validação de carga horária de atividades complementares do 

curso de Biomedicina da Regional Jataí, em atendimento ao artigo 14 do Regulamento Geral dos 

Curso de Graduação (RGCG, Resolução CEPEC número 1555/2017) e o Projeto Pedagógico do 

curso de Biomedicina.  

Art. 2º Esta norma entra em vigor nesta data e é destinada a todos os estudantes matriculados no 

Curso de Biomedicina, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Jataí, 07 de Novembro de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Daniel Cortês Beretta 

Chefe da CISAU 

 

  



CRITÉRIOS PARA A VALIDAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DO CURSO DE BIOMEDICINA 

Art. 1º - Os estudantes do curso de Biomedicina deverão integralizar suas matrizes curriculares 

cumprindo 160 (cem) horas em atividades complementares.  

§1º -As atividades complementares deverão ser exercidas e comprovadas durante o período em 

que o estudante estiver regularmente matriculado no curso.  

Art. 2º - Serão consideradas, para efeito de validação de horas, as atividades complementares 

relacionadas no quadro a seguir: 

 

Atividade 

Horas 

computadas 

Pontuação 

máxima 

Comprovação 

Cursos de línguas ou informática 

realizados durante a graduação 

10 horas por 

semestre 

Não há Certificado expedido 

pela instituição que 

ministrou o curso. 

Estágio curricular não obrigatório  Máximo 60 

horas 

60 horas Certificado emitido pela 

Coordenação de Estágio. 

Monitoria voluntária/remunerada 20 

horas/Semestre  

80 horas Certificado expedido 

pela instituição de 

ensino. 

Participação em palestras 1 hora por 

palestra 

10 horas Certificado do evento 

Participação em congressos ou 

simpósio nacional/internacional 

4 horas por 

evento 

 

32 horas Certificado do evento. 

Participação em congressos ou 

simpósio locais/regionais 

2 horas por 

evento 

 

32 horas Certificado do evento. 

Participação em projetos de 

ensino cadastrados no SIGAA/SEI 

10 horas por 

semestre  

40 horas Certificado expedido 

pela instituição de 

ensino. 

Cursos de formação 

complementar com carga horária 

menor que 15 horas 

2 horas por 

curso  

10 horas Certificado expedido 

pela instituição que 

ministrou o curso. 

Cursos de formação 

complementar com carga horária 

5 horas por 

curso 

20 horas Certificado expedido 

pela instituição que 



16 a 30 horas ministrou o curso. 

Cursos de formação 

complementar com carga horária 

de 31 a 60 horas 

8 horas por 

curso  

32 horas Certificado expedido 

pela instituição que 

ministrou o curso. 

Cursos de formação 

complementar com carga horária 

de 61 a 120 horas 

10 horas por 

curso  

40 horas Certificado expedido 

pela instituição que 

ministrou o curso. 

Cursos de formação 

complementar com carga horária 

maior que 120 horas 

12 horas por 

curso 

60 horas Certificado expedido 

pela instituição que 

ministrou o curso. 

Palestra ou minicurso ministrado 8 horas por 

apresentação 

32 horas Certificado do evento. 

Apresentação de pôsteres em 

congresso científico local ou 

regional 

2 horas por 

apresentação 

20 horas Certificado do evento. 

Apresentação de pôsteres em 

congresso científico nacional ou 

internacional 

4 horas por 

apresentação  

20 horas Certificado do evento. 

Apresentação oral de trabalho em 

congresso científico 

5 horas por 

apresentação 

20 horas Certificado do evento. 

Participação do Programa de 

Iniciação Científica Institucional 

20 horas por 

semestre 

80 horas Certificado emitido pela 

instituição 

Participação em projeto de 

pesquisa cadastrados no SIGAA 

10 horas por 

semestre 

40 horas Declaração expedida 

pela instituição de 

ensino. 

Publicação de artigo em periódico 

especializado. 

15 horas por 

publicação 

Não há Cópia da página de 

publicação no periódico. 

Publicação de capítulo de livro 15 horas por 

capítulo 

Não há Cópia do capítulo de 

livro publicado. 

Publicação de resumo expandido 

em anais de eventos científicos 

2 horas por 

publicação 

Máximo 

10 

resumos 

Cópia da página de 

publicação nos anais do 

evento. 

Publicação de resumo simples em 

anais de eventos científicos 

1 hora por 

publicação  

Máximo 

20 

resumos 

Cópia da página de 

publicação nos anais do 

evento. 



Trabalho premiado em evento 

científico 

10 horas por 

trabalho  

40 horas Certificado do evento. 

Participação do Programa de 

Educação Tutorial – PET 

20 horas por 

semestre 

80 horas Certificado emitido pela 

instituição 

Participação do Programa de 

Extensão e Cultura (PROBEC, 

PROVEC) 

20 horas por 

semestre 

80 horas Certificado emitido pela 

instituição 

Participação em comissão 

organizadora de eventos 

científicos 

10 horas por 

evento 

20 horas Certificado de 

participação da comissão 

organizadora. 

Participação em grupos de 

atividades artísticas, culturais e/ou 

esportivas (incluindo atlética 

esportiva) 

10 horas por 

semestre 

40 horas Declaração ou 

Certificado expedido 

pelo coordenador do 

grupo da atividade. 

Participação em projeto de 

extensão cadastrados no SIGAA 

10 horas por 

semestre  

40 horas Declaração expedida 

pela instituição de 

ensino. 

Participação em trabalhos 

voluntários em projetos sociais 

20 horas por 

ano  

40 horas Declaração emitida pelo 

responsável pelo projeto 

social. 

 

Art. 3º - A solicitação de validação de horas relativas às atividades complementares deverá ser 

realizada pelo estudante via SIGAA.  

§1º - A solicitação de validação de horas a que se refere o caput deste artigo deverá estar 

acompanhada dos documentos comprobatórios das atividades complementares.  

Art. 4º - Os casos omissos na presente norma serão apreciados pela coordenação de curso de 

Biomedicina. 


