CURSO DE FARMÁCIA – 3/510
ANEXO I – DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Tipo de atividade

Discriminação

Carga
horária
registrada

Trabalho em congresso, seminário,
simpósio, salão de iniciação científica e
similares.

Evento nacional

12 horas (a)

Premiação referente a trabalho
acadêmico ou de pesquisa (por exemplo:
Semana da Farmácia, Prêmio CNPq
Destaque do Ano na Iniciação Científica,
etc.)

Evento
Internacional

16 horas (a)

Premiação Nacional

8 horas (a)

Atestado/certificado

Publicação de artigo científico (artigo
efetivamente publicado ou com aceite
final de publicação) em periódico
especializado com comissão editorial

Publicação nacional

20 horas

Artigo publicado ou
carta de aceite

Publicação
internacional

30 horas

Artigo publicado ou
carta de aceite

Participação em evento (b):
seminário, jornada, encontro, fórum,
congresso, feira, palestra técnica

Eventos em geral

Participação em curso, minicurso ou
similar

Participação em
Curso, Mini-Curso.



Realização de visita técnica (b)



Participação em feira na
qualidade de expositor

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

Estágio sob supervisão não obrigatório
de instituição reconhecida pela CAC
Participação em atividade de ação
comunitária, reconhecida pela PróReitoria de Assuntos Comunitários da
PUCRS
Participação em Pesquisa com ou sem
bolsa de iniciação científica, com
pesquisador ou grupo de pesquisa
Participação na organização de eventos
da Faculdade de Farmácia
Atividades não relacionadas acima

Visita técnica

Monitoria

01h/hora de
atividade
Até 10 horas
por evento
75% da carga
horária do
curso
02 horas/ local
visitado
02 horas de
atividade
Carga horária
mensal =
mesmo no. de
horas em
atividade
complementar
Máximo 30
créditos/disc.
15 horas para
cada 100
horas de
estágio.

Estágio

Atividade de ação
comunitária
Atividade de
pesquisa
Organização de
evento

1 hora para
cada 2 horas
de ação
comunitária
15 horas para
cada 100 Hs
de pesquisa
4horas /
evento

A definir pela CAC

Documentação

Anais (publicação do
trabalho ou resumo)

Atestado/ certificado

Certificado
Atestado/ certificado
Atestado/ certificado

Atestado

Contrato e atestado/
certificado com
descrição das
atividades
desenvolvidas
Atestado/ certificado
Atestado/ certificado
com resumo da
pesquisa realizada
Atestado/ certificado
Documentação
disponível

(a) Caso trate-se de um resumo, valerá 50% da carga horária registrada para o trabalho completo.
(b) Desde que o(a) mesmo(a) não integre as atividades programadas em disciplina(s) curricular(es).

