UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE
DIREÇÃO GERAL

RESOLUÇÃO Nº 01/2013 – CEFID

Regulamenta
as
Atividades
Complementares nos Cursos de
Graduação do Centro de Ciências da
Saúde e do Esporte da Universidade
do Estado de Santa Catarina.

O Presidente do Conselho de Centro do Centro do Centro de Ciências
da Saúde e do Esporte – CEFID, da Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições, no âmbito do Centro e
considerando as deliberações relativas ao Processo n° 3175/2013,
tomadas pelo CONCEFID em reunião do dia 12 de abril de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar os tipos de atividades complementares e
as respectivas documentações a serem apresentadas relacionadas
aos itens do Anexo I da RESOLUÇÃO Nº 026/2012 – CONSEPE,
conforme tabela:
a) Atividades Complementares de Ensino
Atividades

Pontuação

Disciplinas
não Os
créditos
da
previstas no currículo disciplina (máximo de
pleno
que
tenham 08 créditos no curso)
relação com o curso, na
modalidade presencial
ou à distância.
ENS 01
Atividades
desenvolvidas no PET
(Programa de Educação
Tutorial).
ENS 02

Cada semestre de
atividade equivale a 05
créditos (máximo de 10
créditos no curso)

Documentação
Plano
de
Ensino
assinado
Histórico Escolar e/ou
Certificado de Disciplina
Isolada
de
IES
devidamente aprovada
pelo MEC.
Certificado contendo
período e carga horária
emitido pela Direção de
Ensino do
CEFID/UDESC.
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Estágio não obrigatório.
ENS 03

Participação como
bolsista ou voluntário
em programa de
monitoria com relatório
de avaliação e/ou
declaração da Direção
de Ensino.
ENS 04
Participação como
voluntário em Projeto
de Ensino com
declaração expedida
pela Direção de Ensino
e/ ou Coordenador do
Projeto.
ENS 05
Participação em Projeto
de Ensino envolvendo
Pesquisa de Campo.
ENS 06
Excesso de créditos em
Disciplinas
Eletivas/Optativas.
ENS 07
Curso de Línguas.
ENS 08
Disciplinas não
previstas no currículo
pleno que tenham
relação com o curso,
realizadas no exterior.
ENS 09

Cada 30 horas
equivalem a 01 crédito
(máximo de 10 créditos
no curso)

Cada semestre equivale
a 05 créditos (máximo
de 10 créditos no
curso)

Certificado da
Coordenação de Estágio
do CEFID/UDESC
contendo período,
carga horária, dados da
empresa ou instituição,
data de aprovação do
plano de trabalho e
data de aprovação do
relatório final de
atividades.
Relatório de avaliação
e/ou declaração da
Direção de Ensino do
CEFID/UDESC para os
bolsistas contendo
período e carga
Horária.

Cada semestre equivale
a 02 créditos (máximo
de 06 créditos no
curso)

Declaração expedida
pela Direção de Ensino
e/ ou Coordenador do
Projeto.

Cada semestre equivale
a 02 créditos (máximo
de 06 créditos no
curso)

Certificado contendo
atividades, período e
carga horária, emitido
pela Direção de Ensino.

Os créditos da
disciplina (máximo de
08 créditos no curso)

Documento
comprobatório.

Cada 30 horas
equivalem a 01 crédito
(máximo de 06 créditos
no curso)
Cada 15 horas de
participação equivalem
a 01 crédito (máximo
de 08 créditos, no
curso)

Documento
comprobatório

Documento
comprobatório
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Participação em
eventos de monitoria e
outros que tenham
relação com o ensino
de graduação, e que
não sejam oriundas de
atividades de
disciplinas curriculares.
Com comprovante de
participação expedido
pela organização do
evento.

Cada evento equivale a
01 crédito (máximo de
04 créditos no curso)

Comprovante de
participação expedido
pela organização do
evento.

ENS 10

b) Atividades Complementares de Extensão
Atividades

Pontuação

Participação em Cursos
de extensão presencial
ou a distância, que
tenham relação com o
curso, com certificado
de aproveitamento ou
frequência.

Cada 15 horas de
participação equivalem
a 01 crédito
(máximo
de
04
créditos, no curso)

EXT 01

Participação
em
eventos
culturais,
técnicos,
científicos,
artísticos, esportivos e
recreativos, que não
sejam
oriundas
de
atividades
de
disciplinas curriculares.
Com comprovante de
participação
expedido
pela organização do
evento.
EXT02
Participação em cursos,
minicursos
ou
palestras,
com
certificado
de
frequência
expedido

Documentação

Certificado, atestado ou
declaração da Direção
de
Extensão
do
CEFID/UDESC
ou
Instituição
Promotora
que tenha desenvolvido
a atividade, contendo
período, carga horária,
dados do plano de
trabalho aprovado e
dados do relatório final
de trabalho aprovado.
Cada participação em Comprovante
de
evento equivale a 01 participação
expedido
crédito (máximo de 04 pela organização do
créditos, no curso)
evento.

Cada participação em Certificado
de
evento equivale a 01 frequência
expedido
crédito
pela organização do
(máximo
de
04 evento.
créditos, no curso)
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pela organização
evento.

do

EXT03
Apresentação
de
trabalhos
em
congressos, jornadas,
simpósios,
fóruns,
seminários,
cursos,
palestras,
encontros,
festivais e similares,
com
relatório
de
participação
e
certificado
de
aproveitamento
e/ou
freqüência.
EXT 04
Publicação de artigo em
jornal,
revista
especializada
e/ou
científica da área com
corpo editorial.
EXT 05
Produção de eventos
culturais,
científicos,
artísticos,
esportivos,
recreativos entre outros
de caráter compatível
com
o
curso
de
graduação, que não
sejam
oriundas
de
atividades
de
disciplinas curriculares.

Cada
apresentação
equivale a 02 crédito
(máximo de 06 créditos
no curso).

Relatório
participação
certificado
aproveitamento
frequência.

de
e
de
e/ou

Cada artigo equivale a Documento
02 crédito
comprobatório.
(máximo
de
06
créditos, no curso)

Cada evento equivale a Documento
comprobatório.
02 créditos
(máximo de 04 créditos
no curso)

EXT 06
Apresentação (pôster, Cada
apresentação
oral ou oficina) em equivale a 01 crédito
evento de extensão.
(máximo de 04 créditos
no curso)
EXT 07
Participação
como Cada semestre equivale
bolsista 20 horas ou a 05 créditos (máximo
voluntário em Projeto 10 créditos no curso)
de
extensão
com
declaração
de
participação
expedida
pela
Direção
de
Extensão
e/ou

Documento
comprobatório.

Declaração
de
participação
expedida
pela
Direção
de
Extensão
e/ou
Coordenador
do
Projeto.
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Coordenador
Projeto.

do

EXT 08
Participação em visita
técnica, organizada por
professor
e/ou
pelo
departamento
de
origem e que não seja
vinculada a atividades
de
disciplinas
curriculares,
com
declaração
de
participação
expedida
pela
chefia/coordenação do
curso.
EXT 09
Participação
como
palestrante
em
atividades
institucionais,
com
certificado
expedido
pela coordenação do
evento.
EXT 10
Participação
como
ministrante
em
minicurso com até 08
horas de duração em
atividades
institucionais,
com
certificado
expedido
pela coordenação do
evento.
EXT 11
Participação
como
ministrante
em
minicurso com duração
superior a 08 horas em
atividades
institucionais,
com
certificado
expedido
pela coordenação do
evento.
EXT 12

Cada visita técnicas
equivale a 0,5 crédito
(máximo de 04 créditos
no curso).

Declaração
de
participação
expedida
pela
chefia/coordenação do
curso.

Cada palestra equivale Certificado
expedido
a 01 crédito (máximo pela coordenação do
de 04 créditos no evento.
curso).

Cada
minicurso Certificado
expedido
equivale a 02 créditos pela coordenação do
(máximo de 04 créditos evento.
no curso).

Cada
minicurso Certificado
expedido
equivale a 03 créditos pela coordenação do
(máximo de 06 créditos evento.
no curso).
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c) Atividades Complementares de Pesquisa
Atividades

Pontuação

Documentação

Artigo publicado em Cada artigo indexado Documento
Periódico indexado.
equivale a 02 créditos comprobatório.
(máximo 08 créditos no
PES 01
curso).
Livro.
PES 02
Capítulo de Livro.
PES 03
Trabalho Publicado em
Anais
de
Evento
Técnico
–Científico;
resumido ou completo
(expandido).

Cada livro equivale a
08 créditos (máximo 08
créditos no curso)
Cada capítulo equivale
a 03 créditos (máximo
09 créditos no curso)
Cada resumo equivale
a 0,5 crédito e cada
trabalho
completo
equivalem a 01 crédito
(máximo 05 créditos no
curso)

PES 04
Textos em Jornal ou Cada
04
textos
Revistas (magazines).
equivalem a 01 crédito
(máximo 05 créditos no
PES 05
curso).
Participação
como
bolsista 20 horas do
Programa de Iniciação
Científica
PIBIC,
PROBIC, voluntário do
PIVIC e outras bolsas
que tenham relação
com a pesquisa.

Cada semestre equivale
a 05 créditos.
(máximo de 10 créditos
no curso).

Documento
comprobatório.
Documento
comprobatório.
Cópia do resumo e dos
Anais
(capa,
data,
páginas, autor (es)) .

Cópia do texto e da
Revista/Jornal contendo
o corpo editorial (data,
páginas, autor (es)).
Certificado
e/ou
Declaração da Direção
de
Pesquisa
do
CEFID/UDESC.

PES 06
Participação
em Cada evento equivale a Documento
eventos
culturais, 01 créditos (máximo de comprobatório.
científicos,
artísticos, 04 créditos no curso).
desportivos,
recreativos,
entre
outros,
de
caráter
compatível com o curso
de graduação, que não
sejam
oriundas
de
atividades
de
disciplinas curriculares.
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PES07
Participação
como
palestrante,
conferencista,
integrante de mesaredonda,
ministrante
de
minicurso
em
evento científico, com
certificado
expedido
pela coordenação do
evento.

Cada
participação Certificado
expedido
equivale a 02 créditos pela coordenação do
(máximo 06 créditos, evento.
no curso)

PES 08
Apresentação oral ou Cada
apresentação
de pôster em evento de equivale a 01 crédito
pesquisa
(máximo 04 créditos,
no curso)
PES09
Prêmios concedidos por Cada prêmio equivale a
instituições
02 créditos (máximo 04
acadêmicas, científicas, créditos, no curso)
desportivas
ou
artísticas.
PES 10
Participação na criação
de
Software
Computacional,
publicado.
PES 11
Participação na criação
de Software Multimídia
publicado.
PES 12
Participação na criação
de Produto Tecnológico
(aparelho,
equipamento, fármacos
e
similares,
instrumentos e outros)
na forma de Projeto.

Documento
comprobatório.

Certificado contendo o
título
do
prêmio
concedido
com
respectiva
data
e
identificação
da
instituição emissora.

Cada
software Documento
Computacional equivale comprobatório.
a 02 créditos
(máximo 04 créditos,
no curso)
Cada
Multimídia
02crédito

software Documento
equivale a comprobatório.

Cada projeto equivale a Documento
01 crédito (máximo 02 comprobatório.
créditos no curso).

PES 13
Participação na criação Cada protótipo equivale Documento
de Produto Tecnológico a 02 créditos (máximo comprobatório.
(aparelho,
02 créditos no curso)
equipamento, fármacos
e
similares,
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instrumentos e outros)
na forma de Protótipo.
PES 14
Participação na criação
de Produto Tecnológico
(aparelho,
equipamento, fármacos
e
similares,
instrumentos e outros)
na forma de Estudo
Piloto.

Cada
criação
de Documento
produto equivale a 03 comprobatório.
créditos (máximo 03
créditos no curso)

PES 15
Participação
em Cada Relatório equivale Documento
Relatórios, processos e a 01 crédito (máximo comprobatório.
pareceres
ligados
à 04 créditos no curso)
área de pesquisa em:
Analítica; Instrumental;
Pedagógica;
Processual;
Terapêutica; Técnicos.
PES 16
Participação
em
restauração de obras
(de
arquitetura,
desenho,
fotografia,
escultura,
gravura,
pintura,
acervos
bibliográficos, trajes ou
figurinos e arquivísticos
históricos) e similares.

Cada
restauração Documento
equivale a 01 crédito comprobatório.
(máximo 04 créditos no
curso)

PES 17
Participação
na Cada Mapa, Carta ou Documento
elaboração de Mapa, similar equivale a 01 comprobatório.
Carta ou similar.
crédito (máximo 04
créditos no curso).
PES 18

d) Atividades Complementares de Administração
Universitária
Atividades

Pontuação

Participação estudantil Cada semestre equivale
nos
Colegiados
dos a 02 créditos (máximo
Departamentos.
de 04 créditos no
curso).

Documentação
Documento
comprobatório
expedido pela Chefia do
Departamento.
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ADM 01
Participação estudantil Cada semestre equivale Documento
no Conselho de Centro. a 02 créditos (máximo comprobatório
de 04 créditos no
ADM 02
curso).
Participação estudantil
nos
Conselhos
Superiores da
UDESC.

Cada semestre equivale Documento
a 02 créditos (máximo comprobatório.
de 04 créditos no
curso).

ADM 03
Participação estudantil,
como
titular,
em
Comissões
Permanentes
da
UDESC.

Cada semestre equivale Documento
a 02 créditos (máximo comprobatório.
de 04 créditos no
curso).

ADM 04
Participação em cargo
diretivo:
no
Diretório
Acadêmico,
apresentando cópia da
ata de posse/eleição e
validada
pela
atual
gestão;
- no Centro Acadêmico,
apresentando cópia da
ata de posse/eleição e
validada
pela
atual
gestão;
- no Centro Atlético,
apresentando cópia da
ata de posse/eleição e
validada
pela
atual
gestão.
ADM05
Participação
em
Empresa
Júnior
ou
Escritório Modelo da
UDESC, com declaração
do professor tutor da
empresa:
a) Em cargo diretivo
b)
Em
cargo
de
assessor
c) Participante

Cada semestre equivale Documento
a 02 créditos (máximo comprobatório.
de 04 créditos no
curso).

Neste atividade o aluno Documento
poderá
pontuar
no comprobatório.
máximo 04 créditos,
distribuídos da seguinte
forma:
a) em cargo diretivo,
cadasemestre equivale
a 02 créditos (máximo
de 04 créditos no
curso) ;
b)
em
cargo
de
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ADM06

assessor cada semestre
equivale a 01 crédito
(máximo de 02 créditos
no curso);
c) como participante,
cada semestre equivale
a 01 crédito (máximo
de 02 créditos no
curso).

Participação em cargo
diretivo na AIESEC,
com
declaração
do
coordenador
de
mobilidade
acadêmica/diretor
de
ensino.

Cada semestre equivale Documento
a 02 créditos (máximo comprobatório.
de 04 créditos no
curso).

ADM07

e) Atividades Complementares mistas de
Pesquisa, Extensão e/ou Administração Universitária
Atividades

Pontuação

Atividades
realizadas
em laboratórios e/ou
oficinas
da
Universidade.

Cada
30
horas
equivalem a 01 crédito
(máximo de 08 créditos
ou 240 horas)

ACM 01

Participação
como
bolsista em Programa
de Apoio Discente com
declaração da Direção
de Extensão do Centro
e quando a atividade
for desenvolvida na
Reitoria, a declaração
será fornecida pela PróReitoria de Extensão,
Cultura e Comunidade
(PROEX). As atividades
para serem validadas
devem
estar
em

Ensino,

Documentação

Certificado da Direção
de
Pesquisa
do
CEFID/UDESC contendo
período, carga horária,
atividades
desenvolvidas
e
assinatura
do
Coordenador
do
laboratório e/ou oficina
e/ou
grupo
de
pesquisa.
Cada semestre equivale Declaração da Direção
a 05 créditos (máximo de Extensão do Centro
de 10 créditos no e quando a atividade
curso)
for desenvolvida na
Reitoria, a declaração
será fornecida pela PróReitoria de Extensão,
Cultura e Comunidade
(PROEX)
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consonância com os
objetivos do curso e
perfil profissional a ser
formado.
ACM 02
Participação
em
atividades
comunitárias,
com
apresentação
de
declaração
do
responsável
da
entidade beneficiada.
ACM 03
Participação em órgão
de representação de
classe
(Estadual
e
Federal),
com
apresentação
de
declaração
do
respectivo órgão.
ACM 04
Participação
em
audiência pública dos
Conselhos
Municipal,
Estadual e Federal, com
apresentação
de
declaração
do
respectivo Conselho.
ACM 05
Projetos ou relatórios
desenvolvidos
no
âmbito
profissional
reconhecido pela chefia
imediata.
ACM 06
Participação do aluno
em
projetos
desenvolvidos
pelo
Diretório
Acadêmico,
Centro
Acadêmico,
Centro Estudantil ou
Empresa Júnior.
ACM 07

Cada semestre equivale
a 02 créditos
(máximo de 08 créditos
no curso)

Declaração
do
responsável
da
entidade
beneficiada
contendo período de
realização da atividade.

Declaração
Cada
atividade/representação respectivo órgão.
equivale a 04 créditos
(limitada
a
uma
atividade/representação
no curso)

do

Cada 03 participações Declaração
do
equivalem a 01 crédito respectivo Conselho.
(máximo de 01 crédito
no curso).

Cada
30
horas Documento
equivalem a 01 crédito comprobatório.
(máximo de 02 créditos
no curso).

Cada semestre equivale
a 01 crédito (máximo
de 02 créditos no
curso).

Certificado, atestado ou
declaração da Direção
de
Extensão do
CEFID/UDESC ou
Instituição
Promotora
que
tenha desenvolvido a
atividade, contendo
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Atividades
desenvolvidas
como
bolsista
no
PIBID
(Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à
Docência).
ACM 08
Participação
como
mesário em processo
eleitoral
organizado
pelo Tribunal Regional
Eleitora ou pela UDESC.

período e carga horária.
Cada
semestre
de Documento
atividade equivale a 05 comprobatório.
crédito (máximo de 10
créditos no curso)

Cada participação em Documento
processo
eleitoral comprobatório.
(incluindo 2º turno, se
houver), equivale a 01
crédito (máximo de 02
créditos no curso).

ACM 09

Art. 2º Todos os documentos solicitados nesta resolução devem
conter assinatura dos responsáveis pela emissão do documento.
Art. 3º Art. 3° O tipo de Atividade Complementar a ser
realizada é de escolha do acadêmico, de acordo com os seus
interesses, sob a orientação da Secretaria de Ensino de Graduação,
conforme modelo de formulário disponível na Secretaria de Ensino de
Graduação do CEFID.
Art. 4º Respeitando os projetos pedagógicos dos cursos de
graduação do CEFID/UDESC, as atividades complementares poderão
ocorrer nos períodos matutino, vespertino e noturno, conforme a
disponibilidade de convênios apresentada pelos Laboratórios,
Coordenadoria de Estágios, Direção de Ensino, Direção de Extensão,
Direção de Pesquisa e Direção Geral, desde que previamente
aprovadas pelos órgãos/setores/empresas/instituições competentes.
Art. 5º Os casos omissos serão deliberados pela Comissão de
Ensino do CEFID/UDESC.

Florianópolis, 12 de abril de 2013.

Prof. Me. Darlan Laurício Matte
Presidente do CONCEFID

