
 

 

                        Anexo I da Resolução 003/13 – Cosepe de 26 de agosto de 2013 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de ODONTOLOGIA da FADEP 

são condições obrigatórias para a conclusão do Curso, e devem ser cumpridas em 

conformidade a esta Resolução. 

O Acadêmico do curso de ODONTOLOGIA deverá cumprir a carga horária das 

Atividades Acadêmicas Complementares, de acordo com a matriz curricular vigente. As 

Atividades Acadêmicas Complementares estão distribuídas conforme tabela abaixo, 

computando-se as excedentes como facultativas, para registro e certificação.  

Para cada grupo de Atividades (Ensino, Pesquisa e Extensão) haverá uma carga horária 

mínima a ser cumprida pelo acadêmico, assim como uma carga horária máxima que ele 

poderá computar como válidas para as Atividades Complementares. 

Atividades realizadas pelo modo EAD poderão ter sua carga horária validada, porém, a 

validação será limitada a no máximo 10 horas por semestre, sempre obedecendo os 

percentuais das tabelas abaixo. 

 

T1 Atividades de Ensino Discriminação 
Carga horária 

registrada 
Documentação 

1 Ministrante de curso  Curso ministrado 

01 hora por  hora 

ministrada (validando-

se no máximo 

10h/evento) 

Certificado 

2 
Monitoria não obrigatória que atendam as normas 

estabelecidas pela Res. 023/01-COSEPE 

Atividade não 

curricular 
20 horas/ semestre 

Atestado/certificado 

com descrição das 

atividades 

desenvolvidas 

3 

Participação em curso, mini-curso ou similar 

(sobras de créditos não aproveitadas na 

migração curricular poderão ser utilizadas) 

Curso, mini-curso ou 

similar. 

50% da carga horária 

do evento (validando-

se no máximo 

30h/evento) 

Certificado ou 

formulário específico 

(no caso das sobras de 

créditos não 

aproveitadas na 

migração) 

4 
Atividades de nivelamento realizadas pela 

FADEP, fora da grade normal do curso 

Atividade não 

curricular 

20% da carga horária 

total da atividade 

(validando-se no 

máximo 20h/semestre) 

Atestado/certificado 

5 
Estágio não obrigatório, na área de atuação, em 

estabelecimento conveniado com o curso 
Estágio 20 horas/semestre 

Contrato e 

atestado/certificado 

com descrição das 

atividades 

desenvolvidas 

 

OBSERVAÇÃO: As Atividades de Ensino deverão corresponder a um mínimo de 50 horas e um máximo de 70 horas na carga 

horária total das Atividades Acadêmicas Complementares. 

 

 



 

 

T2 Atividades de Pesquisa Discriminação 
Carga horária 

registrada 
Documentação 

1 Apresentação de Trabalho completo em evento 

(congresso, seminário, simpósio, salão de 

iniciação científica e similares) 

Evento nacional 15 horas 
Anais (publicação do 

trabalho) 2 Evento internacional 20 horas 

3 
Apresentação de Resumo de Trabalho em evento 

Evento nacional 8 horas Anais (publicação do 

resumo) 
4 Evento internacional 10 horas 

5 
Premiação referente a trabalho acadêmico ou de 

pesquisa (por exemplo: Prêmio CNPq Destaque 

do Ano na Iniciação Científica, entre outros.) 

Premiação 10 horas Atestado/certificado 

6 
Participação em pesquisa, com ou sem bolsa de 

iniciação científica, com pesquisador ou grupo de 

pesquisa. 

Atividade de 

pesquisa 
30 horas/ semestre 

Atestado/certificado 

com resumo da 

pesquisa realizada 

7 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 8 Publicação 

internacional 
30 horas 

9 
Autoria ou coautoria de capítulo de livro  Capítulo de livro 30 horas 

Ficha catalográfica, 

sumário e página inicial 

do capítulo 

 

OBSERVAÇÃO: As Atividades de Pesquisa deverão corresponder a um mínimo de 25horas e um máximo de 50 horas na carga 

horária total das Atividades Acadêmicas Complementares. 

 

 

 

T3 Atividades de Extensão Discriminação 
Carga horária 

registrada 
Documentação 

1 Participação em feira, na qualidade de expositor.  Feira 

50% da carga horária 

do evento (validando-

se no máximo 

10h/evento) 

Atestado/certificado 

2 

Participação em evento: seminário, jornada, 

encontro, fórum, congresso, feira, palestra 

técnica, semana acadêmica do Curso. (desde 

que o mesmo não integre as atividades 

programadas em disciplinas curriculares) 

Eventos em geral 

50% da carga horária 

do evento (validando-

se no máximo 

20h/evento) 

Atestado/certificado 

3 

Visitas Técnicas (em períodos de contra-turno ou 

não relacionadas às disciplinas obrigatórias do 

curso) 

Eventos em geral 

50% da carga horária 

do evento (validando-

se no máximo 

20h/evento) 

Atestado/certificado 

4 

Participação em atividade de ação comunitária, 

por Ação Voluntária, promovida e/ou reconhecida 

pela FADEP. 

Atividade de ação 

comunitária 

50% da carga horária 

do evento (validando-

se no máximo 

10h/evento) 

Atestado/certificado 

5 
Participação na organização de eventos da 

FADEP.  

Organização de 

evento 

50% da carga horária 

do evento (validando-

se no máximo 

10h/evento) 

Atestado/certificado 

6 
Atuação em projetos  de extensão vinculados ao 

Curso realizados na comunidade. 
Estágio 

50% da carga horária 

do evento (validando-

se no máximo 60 

horas) 

Atestado/certificado 

 

OBSERVAÇÃO: As Atividades de Extensão deverão corresponder a um mínimo de 50horas e um máximo de 70 horas na carga 

horária total das Atividades Acadêmicas Complementares. 

 

 


