Tabela de Carga Horária
Para Aproveitamento de Atividades Complementares-AC.

Código da Atividade Ensino Monitoria de
disciplina Monitoria em Disciplina (s) do
Curso de (Nome do Curso).

20horas/ 02 por semestre
Certificado AC001

Ensino Monitoria de eventos Monitoria em Evento
de natureza acadêmica.

10horas/02 por semestre
Certificado AC002

Ensino Ministrante Curso de extensão
universitária, programas de nivelamento,
minicursos, grupos de estudos ou similares,
disciplinas acadêmicas de outros cursos de
graduação.

20horas/02 por semestre
Certificado AC003

Ensino Estágio extracurricular
Estágio desenvolvido com base em convênios
firmados pela faculdade, ou mediante autorização
da coordenação de enfermagem.

30horas/01 por semestre
Certificado AC004

Ensino Organização de eventos Participação em
comissão para organização de eventos.

10horas/02 por semestre
Certificado AC005

Pesquisa Iniciação científica Trabalhos
desenvolvidos com orientação docente,
apresentados na IES (extrasala de aula), em
eventos científicos específicos ou
seminários multidisciplinares, nacionais e
internacionais.

30horas/ 01 por semestre
Certificado AC006

Pesquisa Iniciação científica Participação em
pesquisa sem bolsa de iniciação científica,
com pesquisador ou grupo de pesquisa.

20horas/01 por semestre
Certificado AC007

Pesquisa Publicação de resumo em anais de
Evento Nacionais/Internacionais.ISSN do evento.

05horas Nacionas e
Internacionais até 10 horas/ 02 por

semestre de acordo com o horário
disponibilizado no certificado ou
página na publicação.AC008
Pesquisa Publicação de artigo científico em anais
de Evento Nacionais e Internacionais. ISSN do
evento.

Cópia do trabalho e Comprovante de matrícula
do Evento e ISSN.Pesquisa Publicação Autoria
ou coautoria de capítulo de livro científico ou
artístico.

10horas Nacional e 20 horas
Internacional- 02 semestres; de
acordo com disponibilizado no
certificado ou página da
publicação.AC009
10horas por capitulo- 02 por
semestre, Ficha Catalográfica e
Sumário AC0010

Extensão
Eventos científicos Participação de palestras
promovidas pela FACULDADE Santa Rita e seus
respectivos cursos.

10horas-04 semestre Certificado
AC0011

Extensão Atividades de pesquisa e extensão
Participação em Eventos promovidos por meio de
Parcerias com outras instituições, em áreas do
conhecimento afins à formação do acadêmico.

30horas/ 01-semestre
apresentação de Certificado
AC0012

Extensão Atividades de pesquisa e extensão
Estudos desenvolvidos em organizações
empresariais privadas, públicas e não
governamentais e trabalhos sociais.

10horas/ 01-semestre
apresentação de Certificado
AC0013

Extensão Intercâmbios Intercâmbios ou Cursos
de Extensão no exterior na área de enfermagem,
apresentação de ementa e conteúdo
programático e presença.
Extensão
Curso de idiomas Cursos de línguas estrangeiras
(nivelamento).

50 horas/curso Certificado-01semestre AC0014

10horas/01- semestre Certificado
AC0015

Extensão Representação acadêmica Participação 10horas/01- semestre Certificado
na diretoria, em comissões e órgãos de
AC0016
Representação estudantil junto da IES.
Extensão Ministrante Apresentação de Palestras,
Minicursos, Workshop em
Evento promovido pela Santa Rita.

10 horas/03- semestre Certificado
AC0017

Extensão Eventos
Culturais: Participação em eventos culturais:
visitas técnicas, encontro de egressos, visita a

02 horas, com comprovante de
bilhete e foto anexa do evento.01
por semestre Certificado AC0018

Museus, exposições de arte, montagem e
exposição de oficinas pedagógicas, criação
ou participação em teatros, saraus literários e
orquestras.
Extensão Trabalhos sociais:
Trabalhos em projetos comunitários na
Faculdade Santa Rita

05 horas/ semestre Certificado
e/ou Declaração do Coordenador
do projeto Entidade AC0019

Extensão Doação de sangue:

Cada doação:
10 horas/01- semestre
Comprovante de doação de
sangue, CARTEIRINHA DE
DOADOR E ENTIDADE
RECPTORA. AC0020

Grupo Categoria Discriminação
Limite Carga Horária no Semestre
Documentação Comprobatória

Da avaliação
Art. 01 - A avaliação deverá ser realizada em termos de carga horária e
habilidades desenvolvidas que constará na ficha do acadêmico semestralmente.
Art. 02 - O Acadêmico que não entregar as declarações e certificados em tempo
hábil (durante os 04 anos de graduação) não integralizará a carga horária do
curso o que inviabilizará a sua colação de grau.
Art. 03 - A entrega dos certificados na secretaria acadêmica, terá como prazo o
5° (quinto) útil dia que antecede o encerramento do semestre letivo, conforme
calendário acadêmico, sendo conferido posteriormente e outorgado pelo
coordenador de enfermagem.
Art. 03 – O acadêmico transferido de outra IES, poderá aproveitar a carga horária
em atividades complementares desenvolvidas no período em que ele estava
regularmente matriculado e frequentando o curso na respectiva instituição de
origem, desde que comprove toda documentação através de certificação e
carimbo do órgão expedidor e ou CNPJ/COREN do responsável.
Art. 04 – O presente conjunto de normas pode ser alterado por sugestão e/ou
imperiosa necessidade de novas adaptações, visando o seu aprimoramento,
pela Coordenação do Curso de Bacharelado em Enfermagem, diretoria de
Ensino e Colegiado do Curso, devendo ser submetido para aprovação do NDE,
Núcleo Docente Estruturante.

Art. 05 - Cabe à Secretaria de Registro, acadêmico informar ao acadêmico a
quantidade de horas-atividades aproveitadas, sendo que o acadêmico é
responsável pela integralização da carga horária constante na matriz curricular
do curso que está devidamente matriculado, com sua respectiva validação e
carimbo e assinatura do coordenador do curso de bacharelado em enfermagem.
Art. 06 - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela
Coordenação do Curso, Diretoria de Ensino e Colegiado de Curso. Art. 16 - Os
casos de fraude serão considerados faltas graves, sujeitas a reprovação e
demais sansões previstas nos Regimentos das Mantidas.
Art. 06 – Este regulamento entrará em vigor após a presente data.
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