
 
Centro de Ciências da Saúde 

Curso de Graduação em Enfermagem 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR – TABELA DE VALORES 
 
ALUNO (A): ______________________________________________________        SEMESTRE: ____________________   
 

Nº ATIVIDADES COMPLEMENTARES Carga horária Carga horária 
obtida 

C.H 
Excedente 

C.H 
total 

01 Participação como bolsista em projetos institucionais de extensão ou iniciação científica 
orientados por docentes; Participação em programas de monitoria de ensino (remunerada). 

10h/semestre 
(Máx. 40h)    

02 
Participação como voluntário em atividades de extensão, pesquisa institucional, iniciação 
científica com orientação dos docentes; Participação em programas de monitoria de ensino 
(voluntária) 

7h/semestre 
(Máx. de 28h)    

03 Participação como voluntário em programas governamentais, tais como: comunidade 
solidária, programa amigos da escola, viver SUS e outros. 

20h/semestre 
(Máx. de 40h)    

04 Publicação de artigo (completo) científico em revista especializada e em anais. 7h/publicação 
(sem limite)    

05 Publicação de resumo em anais. 5h/publicação 
(sem limite)    

 
06 

Participação em eventos técnicos, científicos e culturais: Até 20h. 1h/evento 
(Máx. de 20h)    

Participação em eventos técnicos, científicos e culturais: Acima de 20h. 2h/evento 
(sem limite)    

07 

Participação em eventos técnicos, científicos e culturais com apresentação de trabalho oral 
como autor e coautor. 

2h 
(sem limite)    

Participação em eventos técnicos, científicos e culturais com apresentação de trabalho na 
forma de pôster como autor e coautor. 

2h 
(sem limite)    

Participação em eventos técnicos, científicos e culturais com apresentação de trabalhos 
outras modalidades como autor e coautor. 

2h 
(sem limite)    

08 Monitor em eventos (cursos, jornadas, semanas, etc). 3h/evento    



(Máx. de 15h) 

09 Participação como membro de comissão organizadora em eventos. 5h/evento 
(Máx. de 20h)    

10 Realização de palestras em eventos científicos e culturais, em áreas da saúde. 2h/evento 
(Máx. de 12h)    

11 Estágios extracurriculares. 10h/semestre  
(Máx. de 30h)    

12 Representação estudantil nos conselhos. 5h/semestre 
(Máx. de 30h)    

13 Participação em diretório central e acadêmico. 5h/semestre 
(Máx. de 30h)    

14 
Cursos com conteúdo da área da saúde, informática, língua estrangeira: Até 20h. 5h/curso 

(Máx. de 30h)    

Cursos com conteúdo da área da saúde, informática, língua estrangeira: Acima de 20h. 10h/curso 
(Máx. de 20h)    

15 

Optativa excedente na enfermagem. 10h/disciplina  
(Máx. de 30h)    

Optativa em outros cursos. 5h/disciplina  
(Máx. de 15h)    

Outros componentes curriculares de outros cursos (cursados após o ingresso na UFRB). 5h/disciplina  
(Máx. de 15h)    

 TOTAL  
Observação: Os números entre parênteses correspondem à carga horária máxima considerada. O aluno deverá cumprir a carga horária mínima de 50 horas correspondente a 
carga horária das atividades complementares conforme PPC de enfermagem. Para efeitos de integralização do curso, o discente deve cumprir 10% da carga horária curricular 
do total exigido em Programas e/ou Projetos de Extensão Universitária, em consonância com a Resolução CONAC 006/2019. 
 
Data:_______________________                                           Assinatura do Discente:_______________________________________________________ 
         
Assinatura do Avaliador:____________________________________________ Aprovado em reunião do Colegiado em:_____________________________  

 
Observação: os números entre parênteses correspondem à carga horária máxima considerada. O aluno deverá cumprir a carga horária mínima de 50h horas correspondente a carga horária das 
atividades complementares conforme PPC de enfermagem. 

 


