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GRUPO 1  
ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL  

 

Consideradas para integralizar as 270h previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina devidamente 

comprovadas: 

    CÓDIGO Atividades de Ensino Forma de Comprovação Equivalência em Carga Horária 

ATCO0285 

Disciplina facultativa, disciplinas ativas que compõem o currículo de 

outros cursos desta ou de outra IFES, cursadas com aproveitamento e 

que, a critério do graduando, venham a complementar sua formação 

profissional ou acadêmica. 

Histórico Escolar  Até 240 horas 

ATCO0232 

(Dirigentes de 

Diretórios)   

 

ATCO0708 

(Representante 

Estudantil) 

Participação em Conselhos e Colegiados de representação estudantil. 

(Diretório acadêmico, DCE, DENEM e UNE). Representantes de 

Turmas.  

Atas ou documentos 

similares que atestem a 

nomeação e a exoneração ou 

término do mandato, 

emitidas pelo órgão 

colegiado competente. 

30 horas por ano de mandato, respeitando o teto de 

60 horas para o total de atividades deste tipo. 

ATCO0080 

(Pesquisa com 

bolsa) 

ATCO0752 

(PET) 

Atividades de pesquisa com bolsa (UFU, CNPq, FAPEMIG e outras) e 

PET (duração superior a dois anos) 

Documento que ateste o 

cumprimento das atividades 

previstas no projeto, emitido 

pelo orientador e/ou pelo 

órgão competente. 

50 horas por ano de bolsa, respeitando o teto de 

100 horas para atividades deste tipo. 
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ATCO0081 

Atividades de pesquisa sem bolsa (obs.: atividades de pesquisa sem 

bolsa que forem submetidas ao comitê da UFU que avalia o PIBIC e 

que forem aprovadas seguirão os mesmos critérios de atividades de 

pesquisa com bolsa) 

Documento emitido pelo 

orientador da atividade, 

devidamente validado pelo 

Colegiado do Curso de 

Medicina. No Documento 

deverá constar uma 

descrição sumária da 

atividade, seus objetivos e 

uma apreciação do 

desempenho do estudante. 

Até 50 horas por ano, respeitando o teto de 100 

horas para o total de atividades deste tipo.  

ATCO0097 

Atividades de extensão com bolsa. Documento que ateste a 

participação do estudante no 

projeto e seu desempenho, 

emitido pelo órgão que 

financiou o mesmo. 

50 horas por ano de bolsa, respeitando o teto de 

100 horas para atividades deste tipo. 

ATCO0126 

(Atividade 

sem bolsa)   

 

ATCO0127 

(PIBEG) 

Atividades de extensão sem bolsa (obs.: atividades de extensão sem 

bolsa que forem submetidas ao comitê da UFU que avalia o PIBEG e 

que forem aprovadas seguirão os mesmos critérios de atividades de 

extensão com bolsa)  (obs.: atividades de extensão sem bolsa que 

forem submetidas ao comitê da UFU que avalia o PIBEG e que forem 

aprovadas seguirão os mesmos critérios de atividades de extensão com 

bolsa) 

Documento emitido pelo 

orientador da atividade, 

devidamente validado pelo 

Colegiado do Curso de 

medicina. No Documento 

deverá constar uma 

descrição sumária da 

atividade, seus objetivos e 

uma apreciação do 

desempenho do estudante. 

Até 50 horas por ano, respeitando o teto de 100 

horas para o total de atividades deste tipo.  
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ATCO0105 Atividades de monitoria em disciplinas de graduação. 

Documento emitido pela 

Coordenação do Curso de 

Medicina, atestando a 

participação e o 

desempenho do estudante na 

atividade. 

40 horas por semestre de monitoria, respeitando o 

teto de 80 horas para o total de atividades deste 

tipo. 

ATCO0106 

Atividades de monitorias ou estágio em ambientes acadêmicos da 

FAMED 

Documento emitido pelo 

Conselho da FAMED que 

ateste a realização da 

monitoria e o desempenho 

do monitor. 

40 horas por semestre de monitoria, respeitando o 

teto de 80 horas para o total de atividades deste 

tipo. 

ATCO0111 

Atividades de monitorias e estágios em ambientes acadêmicos de 

outras unidades da UFU. 

Documento emitido pelo 

Conselho da unidade que 

recebeu o monitor, 

atestando sua participação e 

desempenho. 

40 horas por semestre de monitoria, respeitando o 

teto de 80 horas para o total de atividades deste 

tipo. 

ATCO0295 

Atividades em Ligas Acadêmicas, em ambientes acadêmicos da 

FAMED-UFU. 

Documento emitido pelo 

Conselho da unidade que 

recebeu o monitor, 

atestando sua participação e 

desempenho. 

40 horas por semestre de monitoria, respeitando o 

teto de 80 horas para o total de atividades deste 

tipo. 
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    GRUPO 2  
ATIVIDADES DE CARÁTER CIENTÍFICO E DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA  

Consideradas para integralizar as 270h previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina devidamente 

comprovadas: 

    CÓDIGO Atividades de Ensino Forma de Comprovação Equivalência em Carga Horária 

ATCO0413 
Participação, como ouvinte, em evento científico cultural, mini-cursos, 

cursos de extensão, oficinas, colóquios, palestras e outros. 

Certificado de participação, 

emitido pela entidade 

promotora, constando a 

carga horária da atividade. 

Igual à carga horária especificada no certificado 

de participação, respeitando o teto de 80 horas para 

o total de atividades deste tipo. 

ATCO0013 
Apresentação de comunicações ou pôsteres em eventos científicos e 

culturais (semanas acadêmicas, congressos, etc..). 

Certificado de apresentação 

emitido pela entidade 

promotora. 

10 horas por comunicações ou pôsteres 

apresentados ou carga horária constante no 

certificado de participação, respeitando o teto de 80 

horas para atividades deste tipo. 

ATCO0959 Publicação de trabalhos completos em anais de eventos científicos. 
Cópia do material 

publicado. 

10 horas por publicações em anais, respeitando o 

teto de 40 horas para atividades deste tipo. 
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ATCO0944 Publicação de resumos em anais de eventos científicos. 
Cópia do material 

publicado. 

05 horas por resumo publicado em anais, 

respeitando o teto de 20 horas para atividades deste 

tipo. 

ATCO0911 
Publicação de artigos em periódicos científicos com ISSN e conselho 

editorial. 

Cópia do material 

publicado. 
30 horas por artigo publicado. 

ATCO0228 

Desenvolvimento ou participação no desenvolvimento de material 

informacional (divulgação científica) ou didático (livros, CD-ROMs, 

vídeos, exposições...) 

Cópia do material 

desenvolvido e certificado 

do coordenador ou 

organizador do projeto. 

20 horas por material desenvolvido, respeitando o 

teto de 80 horas para atividades deste tipo. 

ATCO1075 

Organização ou participação na organização de eventos científicos e 

culturais (apresentações, encontros, semanas acadêmicas, congressos, 

etc...). 

Certificado de participação 

emitido pela entidade 

promotora. 

10 horas por evento organizado, respeitando o teto 

de 40 horas para atividades deste tipo. 

ATCO1064 Visitas técnicas centros de excelência (na área de saúde ou correlatos) 

Certificado de participação, 

emitido pela entidade 

promotora, constando a 

programação e carga horária 

da atividade. 

10 horas por visita, respeitando o teto de 40 horas 

para atividades deste tipo.  

ATCO0386 
Outras atividades de caráter científico ou de divulgação científica 

(Sujeito à aprovação do colegiado) 

A critério do colegiado do 

curso. 
A critério do colegiado do curso. 

 


