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APRESENTAÇÃO  

 
 
 

 As Atividades Complementares sustentam-se na importância do 

envolvimento dos alunos de graduação com as questões sociais, profissionais, 

políticas, econômicas, históricas, culturais, intelectuais e científicas do seu 

tempo, por meio de atividades de natureza acadêmico-científico-cultural, que 

se apresentam sob múltiplos formatos: palestras, oficinas, visitas técnicas, 

estágios extracurriculares (estágios não obrigatórios), monitorias, filmes, peças 

teatrais, iniciação científica, cursos extracurriculares, congresso, seminários, 

simpósios dentre outros, conforme expresso no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de medicina,  

resolução n° 3, de 20 de Junho de 2014, Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). 

 Consideram-se Atividades Complementares, para os efeitos previstos 

pelas DCN do MEC e Portaria Direção Acadêmica FAHESP/IESVAP no 003 de 

19/02/2018, relativamente ao Curso de Medicina, aquelas que, guardando 

relação de conteúdo e forma com atividades de cunho acadêmico, representem 

instrumentos válidos para o aprimoramento da formação básica e profissional 

e/ou de seu aperfeiçoamento pessoal em proveito da primeira, estando 

dispostas e classificadas em regulamento próprio disponível no site: 

www.iesvap.edu.br 

A FAHESP/IESVAP dispõe de uma coordenação de atividades 

complementares, que objetiva auxiliar os alunos no cumprimento de tais 

atividades prestanto esclarecimentos, orientações e planejamento das 

mesmas, bem como na validação das horas realizadas em cada atividade. A 

coordenação funciona sob supervisão da professora Joyce Pinho Bezerra, o 

horário de atendimento aos discentes é semanal realizado às quartas-feiras de 

14h às 18h e o monitoramento pessoal das horas pode ser realizado via portal 
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do aluno na aba HISTÓRICO.  

 

PRIMERO PASSO: 
 

INCLUSÃO DO ALUNO NO SISTEMA  
 

  

Ao ingressar no curso, o aluno deverá preencher a planilha disposta no 

anexo 1, localizada no final do presente manual, a fim de solicitar a sua 

inclusão no sistema de monitoramento das atividades complementares para 

que assim seja acompanhado pela secretaria acadêmica do curso e também 

pela coordenação das atividades complementares.  

 

 
A planilha precisa ser preenchida com os dados solicitados, assinada 

pelo aluno e entregue na coordenação das atividades complementares tão logo 

as atividades curriculares se iniciem, no primeiro período. 
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SEGUNDO PASSO: 

 
ENTREGA DOS CERTIFICADOS 

 
Os alunos devem cumprir carga horária total de 210 horas de 

atividades complementares, além de todos os demais créditos, disciplinas e 

atividades regulamentares que constituem o curso de Medicina, conforme 

critérios estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. 

Dentro da matriz curricular do curso, disponível também no site, existe 

um padrão de planejamento de quantidade de horas para atividades 

complementares possíveis de serem realizadas em cada período do curso. 

Assim, o aluno poderá se organizar e planejar para o cumprimento de acordo 

com seu interesse e disponibilidade.   

Para o correto monitoramento das atividades complementares, o aluno 

precisará preencher uma planilha, disposta no anexo 2, com todas as 

informações solicitadas, imprimir (em duas vias), anexar cópias dos certificados 

e entregar na sala da coordenação das atividades complementares, em horário 

disponível no site para o atendimento discente, para então deferimento e 

inclusão no histórico.  
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TERCEIRO PASSO 

 
DO CONTROLE E REGISTRO 

 

As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo 

o Curso de Graduação em Medicina. A cada final de período, em data definida 

pela coordenação do curso, e indicada dentro do calendário acadêmico, o 

coordenador das atividades complementares deverá entregar os certificados 

das atividades realizadas pelos discentes na Secretaria Acadêmica da 

Instituição para que sejam homologadas, registradas e devidamente 

computadas no histórico acadêmico do aluno antes do final do corrente 

semestre. 

O registro de qualquer atividade somente pode ser efetuado mediante 

documento comprobatório entregue pelo aluno à coordenação de atividades 

complementares. É relevante assinalar que essas atividades enquanto 

desenvolvidas pelo aluno devem ter afinidades com áreas de Medicina e/ou 

incorporar valores de cidadania ao estudante e serem feitas durante o curso de 

medicina.  
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O aluno regularmente matriculado terá acesso ao relatório das 

atividades complementares, através de publicação semestral, no qual 

acompanhará o registro de cada Atividade Complementar realizada, informado 

sob seu número de matrícula. As cópias dos documentos não serão devolvidas 

aos alunos, mas estes serão responsáveis pela guarda dos originais para 

dirimir, eventualmente, possíveis dúvidas. As cópias dos documentos 

apresentados pelos alunos permanecerão arquivados na Secretaria do Curso, 

após o registro em ficha própria (em anexo) e até o término do semestre ou 

ano letivo. 

 
 

 

Ciente e de acordo, 

Parnaíba, 02 de outubro de 2019 

 

___________________________________________ 

Profo  Mauro Mendes Pinheiro Machado 

Coordenador do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, 

Exatas e da Saúde do Piauí – IESVAP 

 

 

 

_________________________________________________ 

Profa Joyce Pinho Bezerra 

Coordenadora do Projeto de Atividades Complementares
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ANEXOS 
 

1) Guia para inclusão do aluno no sistema.  
 

2) Planilha para protocolo de entrega dos certificados. 
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