
 

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURSO DE BIOMEDICINA 9602 

ANEXO I - DETALHAMENTO ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Tipo de Atividade Discriminação 
Carga horária 

registrada Documentação 

Participação em iniciação científica, com 
pesquisador ou grupo de pesquisa de instituição 
reconhecida pela ECSV. 

Iniciação Científica Limitado a 60 horas Atestado/Certificado 

Participação em eventos nacionais e 
internacionais nas áreas relacionadas à formação 
profissional: 
cursos, seminários, simpósios, congressos, 
conferências, semanas acadêmicas, etc., 
reconhecidos pela ECSV 

Participação em Evento  Limitado a 60 horas                                                                                                                                                                                        Atestado/Certificado 

Participação em atividades de extensão 
universitária e ações comunitárias tais como 
projetos, programas e trabalho voluntário, 
promovidas pela PUCRS ou instituições 
reconhecidas pela ECSV 

Ação Comunitária Limitado a 45 horas Atestado/Certificado 

Participação em comissões organizadoras de 
eventos (dez horas por evento), colegiados e 
Diretório Acadêmico (cinco horas por mês) 

Organização de Eventos Limitado a 30 horas Atestado/Certificado 

Estágios não obrigatórios realizados em 
conformidade com a lei dos estágios (Lei n.º 
11.788, 25 de setembro de 2008), intermediados 
pela “PUCRS Carreiras" e que desenvolvam 
atividades compatíveis com o previsto no Projeto 
Pedagógico do Curso 

Estágio sob supervisão Limitado a 60 horas  
Contrato validado se assinado entre 

aluno, empresa e PUCRS 

Monitoria em disciplina do Curso (mínimo de um 
semestre letivo)  

Monitoria 
 Limitado a 60 

horas. 
Atestado/Certificado 

Cursos de língua portuguesa (para estrangeiros) 
ou estrangeira reconhecidos pela ECSV 

Cursos Idiomas Limitado a 45 horas Atestado/Certificado 

Participar como ouvinte em defesas públicas de 
Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e 
Teses da PUCRS 

Defesas públicas TCC Limitado a 15 horas Atestado/Certificado 

Participação em visitas técnicas, nacionais e 
internacionais, a instituições de referência Visita Técnica 

Limitado a 20 
(vinte) horas 

Atestado/Certificado 

Publicações de artigo científico completo 
(efetivamente publicado ou com aceite final de 
publicação) em periódico especializado, com 

comissão editorial, sem a necessidade de ser o 
primeiro autor. 

Publicação 
30h / publicação                  
Limite 60 horas 

Artigo publicado ou carta de aceite 

Autor ou co-autor de capítulo de livro 
(relacionado à área) 

Publicação de livros ou 
capítulo de livro 

30 horas / 
publicação, limitado 

a 60 horas 

Apresentação do livro e/ou capítulo 
impresso 

Disciplinas realizadas em instituições de ensino 
superior que não foram aproveitadas como 
disciplinas que compõem a estrutura curricular do 
curso em andamento e também não foram 
aproveitadas como disciplinas eletivas do mesmo 

Disciplinas de Ensino 
Superior 

Limitado a 60 horas 

Histórico do desempenho 
acadêmico original, devidamente 

assinado, contendo a data, período 
de realização da disciplina, com o 

nº de horas e o conteúdo 
programático completo(ementa da 

disciplina). 

Apresentação de trabalhos em Congressos, 
Jornadas e Salão de Iniciação científica 

Apresentação  
5 horas/ trabalho           

Limitado a 30 horas 
Atestado/Certificado 


