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ADENDO  
 

REGULAMENTO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

DURANTE O PERÍODO REMOTO 

A Coordenação das atividades complementares da Faculdade de Ciências Huma-

nas, Exatas e de Saúde do Piauí/ Insituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba 

(FAHESP/IESVAP) RESOLVE consolidar as disposições sobre as atividades com-

plemenares do Curso de Graduação em Medicina no período de distanciamento 

social devido a pandemia causada pela COVID19, como segue: 

 

  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade definir quais serão as atividades 

complementares a serem validamente deferidas nos cursos de graduação, de acordo 

com a legislação em vigor, instituída pela Câmara de Educação Superior e Conselho 

Nacional de Educação (CES/CNE – nota técnica nº 32/2020), Diretrizes Curriculares 

dos Cursos (DCN) de Graduação, bem como expresso na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB – Lei nº 1.133/2001, de 20/12/1996), a Portaria nº 544 

de 16 de junho de 2020, a fim de propiciar ao aluno a aquisição de experiências 

diversificadas e indispensáveis ao seu futuro profissional, vinculando teoria e prática 

durante o período da pandemia COVID19. 

 

Art. 2º. As atividades complementares, como componentes curriculares 

enriquecedores, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, interdisciplinares, assim como formação técnica e 

humanística do aluno, de permanente e contextualizada atualização, devem 

possibilitar ao aluno vivências acadêmicas compatíveis com as relações de trabalho 

estabelecidas ao longo do curso notadamente integrando às diversas peculiaridades 

regionais e culturais de acordo com a disponibilidade do atual momento social. 

 

Art. 3º - As atividades complementares para o curso de graduação em Medicina 

totalizam a carga horária de 210 horas, distribuidas entre as modalidades Ensino, 

Pesquisa e Extensão e devem ser cumpridas como requisito indispensável para a 

colação de grau e para a concessão do diploma universitário. 

 

§1º A distribuição de horas dentro das modalidades, deverá atender a seguinte 

estratificação: 

a) Ensino: terá no máximo de 50 horas de atividades relacionadas; 

b) Pesquisa: será beneficiado aquele discente que atingir o mínimo de 60 

horas de desenvolvimento de invesigações durante o período determinado 

pelo curso; 
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c) Extensão: terá no máximo de 100 horas. 

 

Parágrafo único: A nova proposta de divisão de horas será implantada a 

partir da turma 2020.02, não havendo nenhum prejuízo aos alunos que já 

desenvolveram suas atividades ou seu planejameto anterior a essa data. 

 

Art. 4º As atividades complementares consideradas e certificadas pela Coordenação 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (CoPPExI) 

são:  

 

a) programa monitoria;  

b) programa de nivelamento;  

c) programas de extensão, iniciação científica, grupos de estudo e pesquisa 

(GEPs); 

d) ligas acadêmicas; 

e) cursos e webinares; 

f) eventos, os quais deverão ocorrer no formato on-line e ser devidamente 

certificados; 

g) prestação de serviços. 

 

§1º Caberá ao aluno escolher quais atividades são de seu interesse, repeistando a 

equivalência de horas dispensadas a cada categoria: ensino, pesquisa e extensão, 

fortalecendo assim o tripé proposto no Plano Político Pedagógico (PPC) do curso de 

medicina. 

 

§2º  Diante da nova divisão de horas por categoria e limite máximo permitido para 

atividades de extensão, as ligas acadêmicas sofreram uma redução de 10 horas no 

total do aproveitamento, mantendo-se a possibilidade de particicapr de até duas 

ligas acadêmicas não concomitantes no ano para contagem das atividades 

complementares totalizando 100 horas permitidas.  

 

Parágrafo ùnico: O certificado de comprovação de participação em eventos no 

período da pandemia por COVID19 deverá ser expedido eletronicamente com 

chave segurança para certificação e conferência da validade por parte da 

Coordenação de Atividades Complementares. No caso destes serem 

expedidos pela FAHESP/IESVAP, derevá ser encaminhado o email recebido 

pela CoPPExI à Coordenação de Atividades Complementares ou em papel 

timbrado da Instituição ou órgão promotor, com a assinatura do responsável, 

respectiva carga horária e data do evento. No período de distanciamento social, o 

envio dos comprovantes deverá ser via e-mail: joyce.bezerra@iesvap.edu.br 

 

Art. 5º O regulamento das atividades complementares passa, durante o período da 

pandemia por COVID19, às seguintes alterações: 
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EIXO DESCRIÇÃO HORAS CONSIDERADAS 
E

n
s
in

o
 

Cursos, seminários, fóruns, WEBINA-

RES, congressos de natureza acadê-

mica e profissional realizados pela pró-

pria FAHESP-IESVAP ou por outra Ins-

tituição de Ensino Superior – IES, ou 

associação de classe e/ou outras enti-

dades (ligas acadêmicas), com entrega 

de fotocópia do certificado de participa-

ção 

 

a) 5 horas por 

evento externo;  

b) 10 horas por evento 

da FAHESP-

IESVAP; 

c) 20 horas por evento 

do grupo AFYA. 

  

Máximo:  50  horas 

Participação na organização de simpó-

sios, jornadas, congressos, cursos e 

eventos científicos, WEBINARES, com 

supervisão docente, relacionados com 

os objetivos do curso, na  

FAHESP-IESVAP, outra IES ou associ-

ação de classe ou científica, mediante 

a comprovação da atividade realizada. 

Não válido para eventos1 de ligas 

acadêmicas. 

20 horas por evento. 

 

 

Máximo: 40 horas 

 

P
e
s
q
u
is

a
 Participação nos GEPS – Grupos Estu-

do e Pesquisa, devidamente registra-

dos em regulamento próprio na   

CoPPExI, com duração de 12 meses. 

70 horas por participação 

por ano não concomitante.  

  

  

Máximo: 140 horas 

 

E
x
te

n
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ã
o
 

Participação nos programas de exten-

são – PROEXT / PROVEXT, devida-

mente registrado em regulamento pró-

prio na CoPPExI, com duração de 12 

meses. 

80 horas por participação.  

  

  

Máximo: 80 horas 

 

Participação em projeto de extensão 

que utilizem as redes sociais ou plata-

formas virtuais, devidamente registrado 

na CoPPExI, com duração mínima de 6 

meses e máxima de 12 meses.  

 70% da carga horária do 

curso. 

    

 Máximo: 100 horas  

 

 

 
1 As Ligas Acadêmicas tem horas a serem cumpridas para organização de eventos de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

dentro se suas atividades regulamentares e regimentais, não cabendo aqui pontuação, pois será considerada duplicidade 

de informações. 



 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 - Bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 
CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 Participação nas entidades estudantis, 

como Centro Acadêmico (CA), IFMSA - 

International Federation of Medical Stu-

dents’ Association,- Brazil, ou instân-

cias colegiadas (CPA – comissão pró-

pria de avaliação, Colegiado, liderança 

de turma), devidamente certificados 

pela CoPPExI ou órgão competente. 

 

 

10 horas por ano 

participado. 

 

 

Máximo: 20 horas 

 

.  

 

Art. 6º A publicação de trabalhos científicos completos, na forma de artigo, resenha 

crítica ou capítulo de livro, terão suas horas por trabalho publicado contabilizadas da 

seguinte forma:  

 

a) o Autor terá 70 horas;  

b) o co-autor terá 30 horas, cada. 

 

Paragrafo Único: Esta divisão não se aplicará aos artigos científicos oriundos do 

trabalho de conclusão de curso – TCC, publicados antes ou após a apresentação do 

mesmo, sendo considerados os componentes do grupo de TCC, todos autores com 

a pontuação referente a esta categoria. 

 

Art. 7º. As atividades complementares receberão registro de carga horária de acordo 

com a tabela inserida no art. 5º e o descrito no art. 6 º.  

 

Art. 8º. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos em conjunto pela CoPPExI, 

coordenação de curso, direção acadêmica e, em grau de recurso, com o Conselho 

Superior da instituição (CONSUP). 

 

Art. 9º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Parnaíba, 02 de julho de 2020. 

 
 

 

José Francisco Pereira de Castro 
 Diretor Geral/Presidente do CONSUP 

 

 

 Joyce Pinho Bezerra 
  Coordenadora das atividades compementares 
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