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MATRÍCULA

▪ Ocorreu no período de matrículas no início do semestre, com envio de

e-mail (porque estamos no formato remoto) com formulário de

requerimento de matrícula nessa atividade (componente curricular

obrigatório).

▪ Os alunos blocados no penúltimo semestre do curso que estão

habilitados a se matricular nesse componente

▪ Instruções e prazos divulgados no site do curso



TIPOS DE ATIVIDADES VÁLIDAS

▪ Devem ter sido cursadas durante a graduação do aluno (se o aluno é

da turma 2017, por exemplo, as atividades devem ter ocorrido a partir

do ano 2017, após o início do curso de graduação);

▪ Os tipos específicos de atividades contempladas na nossa resolução

estão descritas no anexo 1, segundo eixos de pontuação;

▪ Pontuação máxima de 100 pontos em cada eixo, devendo

obrigatoriamente ter atividades em 2 eixos diferentes, para a

totalização de 200 h de atividades complementares;

▪ A CH de participação de um evento do qual participou não equivale à

CH de atividade complementar. Essa conversão segue a tabela do

anexo 1.



VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES E ENTREGA DE COMPROVANTES

Art. 7º Para validação das Atividades Complementares, o aluno deverá entregar

à secretaria acadêmica da faculdade ocorrerá de modo remoto, por e-mail):

▪ I – Requerimento preenchido para o conjunto de atividades que pretende

validar (Anexo 2);

▪ II – Comprovantes em fotocópia simples de certificados, declarações e

outros documentos que comprovem cada uma das atividades realizadas;

▪ III – Cada comprovante deve ser identificado com uma numeração dentro de

uma lista de anexos. Por exemplo, há uma lista de 5 certificados

(comprovantes), então o primeiro será “Anexo 1” dos seus documentos de

validação de atividades complementares, o segundo será “Anexo 2” e assim

por diante. Na tabela desta resolução, em sua coluna “No do anexo”,

deverão ser indicados os números dos anexos a serem avaliados em cada

subitem dos eixos.



Anexo 3

Anexo 1

Anexo 2

NO MODO REMOTO: entrega via e-mail, dos documentos em dois blocos:

- Um anexo do email deve ser o requerimento (Anexo 2 da resolução de AC);

- Outro anexo do email deve ser um documento único em pdf, numerado,

com TODOS OS COMPROVANTES DAS ATIVIDADES, com os anexos na

ordem de sua numeração.

NO MODO PRESENCIAL:

entrega física da

documentação, devendo

escrever em cada certificado a

sua numeração, além de

entregar o requerimento

assinado (Anexo 2 da

Resolução de AC).



VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES E ENTREGA DE COMPROVANTES

Art. 7º Para validação das Atividades Complementares, o aluno deverá

entregar à secretaria acadêmica da faculdade: (continuação)

▪ IV – Em qualquer comprovante de quaisquer das categorias de

Atividades Complementares deverão constar informações necessárias

para qualificá-las e permitir a avaliação de sua validação tais como:

nome do aluno participante, data de realização do evento, natureza

do evento, período, área e carga horária.



O ALUNO DEVE AVALIAR CADA CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO

▪ Identificar se o comprovante tem informações

suficientes para comprovar sua atividade;

▪ O mesmo comprovante não pode servir para

pontuação em mais de um item;

▪ Identificar a qual item aquele certificado ou

declaração pode ser associado para validação de

CH de atividades complementares

▪ Devem enviar comprovantes para validação das

200 h de atividades complementares, mas

podem enviar comprovantes a mais caso tenham

dúvida, para não correrem o risco de serem

reprovados por algum deles não ser válido.

1. Participação em atividades técnicas, 
científicas, tecnológicas, artísticas e 

culturais

2. Programa de pesquisa, iniciação 
científica, monitoria, tutoria e extensão, 
projetos de ensino, pesquisa e extensão

3. Publicações e premiações

4. Outras atividades





(continuação)



(continuação)



▪ Apresentação de trabalho

(item 1.4. Participação

como autor ou coautor em

trabalhos apresentados em

eventos científicos).

▪ Nesse caso, se o evento

publicar o trabalho em

Anais (não há em todos os

eventos científicos), a

entrega da cópia da

publicação do trabalho (não

da apresentação) poderá

ser enviada para

comprovação do item 3.2.

Publicação em anais de

eventos científicos.



PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO

Preenchimento pelo NDE para validação da CH

Lembra que os anexos precisam ser numerados??? Aqui você vai listar, para cada item, 

quais anexos devem ser avaliados naquele tipo de pontuação. Pode haver mais de um 

anexo para cada item, desde que não ultrapasse a pontuação máxima de 100 por eixo.



Art 9º. É de inteira responsabilidade do aluno o envio correto dos documentos,

conforme as orientações dessa resolução e prazos estipulados na convocação de

envio,

Matrícula em 
atividades 

complementares 
(no penúltimo 

semestre do curso)

Convocação para 
entrega dos 

comprovantes 
(cumprir prazos e 

instruções da 
resolução vigente)

Validação dos 
comprovantes pelo 

NDE do curso e 
aprovação ou 
reprovação

Implementação do 
conceito no 

histórico do aluno, 
conforme datas 

previstas no 
calendário 
acadêmico

As instruções gerais de organização e tipos de atividades já constam na resolução

vigente, mas as informações sobre prazos e forma de envio são divulgadas pela

FASC em momento oportuno., com antecedência de pelo menos 15 dias.



CALENDÁRIO PARA ENTREGA DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES NO SEMESTRE 2020.4

• Envio por e-mail para a FASC (fasc@unifesspa.edu.br), sob o título:

“COMPROVANTES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 2020.4”

• Envio de dois documentos anexos ao e-mail:

- Requerimento para validação de atividades complementares do Curso

de Bacharelado em Saúde Coletiva da Unifesspa (preenchido)

- Comprovantes das atividades complementares, numerados, em único

documento em .pdf.

• Prazo: de 19 a 26 de julho de 2021 (não enviar antes, nem depois

do prazo)



Leia a resolução vigente referente às atividades 
complementares;

Separe todos os certificados e agrupem conforme o item a ser 
pontuado;

Faça a soma de pontos prevista, conforme sua comprovação 
em cada item e os pontos correspondentes na resolução;

Lembre que para cada EIXO a pontuação máxima é de 100;

Lembre que devem pontuar em pelo menos 2 eixos;

INSTRUÇÕES PARA ENTREGA DOS COMPROVANTES



Eleja os certificados a serem enviados para o cumprimento da CH de 
200h de atividades complementares;

Caso haja dúvida em algum item, envie os que tem certeza;

Envie certificados além do seu cálculo de 200h para que não haja 
risco de ser reprovado por envio de algum certificado inválido;

Siga as instruções e prazos de envio da comprovação.

Aguarde a validação pelo NDE e implementação do conceito no final 
do semestre.

INSTRUÇÕES PARA ENTREGA DOS COMPROVANTES (CONTINUAÇÃO)



Só não pode ser sobre como classificar cada certificado em cada item de 

pontuação, para isso devem ler a resolução e sua tabela (Anexo 1)!

Por gentileza, ajudem os colegas compartilhando essas informações!
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