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

TABELA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DO CURSO DE
FISIOTERAPIA
ATIVIDADES DE ENSINO
Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação, durante o
Curso de Fisioterapia ou, se anteriormente, em até 03 (três)
anos do ingresso no curso.
Disciplinas cursadas em outros cursos de Graduação, de outras
Instituições, durante o Curso de Fisioterapia ou, se
anteriormente, em até 03 (três) anos do ingresso no curso.
Disciplinas cursadas em cursos de Especialização da FADEP
ou de outras Instituições, durante o curso de Fisioterapia ou, se
anteriormente, em até 03 (três) anos do ingresso no curso.
Projetos de Ensino conforme carga horária especificada.
Cursos de Língua Estrangeira.
Participação em projetos aprovados pelo Colegiado do Curso e
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – COSEPE.
Disciplinas de Nivelamento (Obrigatória para ingressantes em
2014).
Monitorias conforme Resolução 023/01 – COSEPE.

HORAS
TOTAIS

Documentação
Comprobatória

60

Histórico
Escolar

60

Histórico
Escolar

60

Histórico
Escolar

20
60

Certificado
Declaração

60

Certificado

60

Certificado

60

Certificado
Portaria de
designação ou
Declaração

Representação Estudantil em colegiados do curso e outros de
reconhecida relevância.

20

ATIVIDADES DE PESQUISA

HORAS
TOTAIS

Trabalhos publicados em periódicos ou anais de reconhecida
relevância: computar 05 horas para resumos e 15 horas por
artigo completo.
Participação em Eventos, com apresentação de trabalhos:
computar 15 horas para Comunicações Orais ou Pôster
Dialogado e 10 horas para Painel ou Pôster simples
Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica,
aprovados pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão –
COSEPE
Iniciações científicas, conforme exigências do PIBIC (Até 20
horas por trabalho).
Participação em grupos de estudos e pesquisas sob supervisão
de professor do Curso de Fisioterapia da FADEP ou professor
convidado.
Monografias produzidas para concursos ou aquelas que não
estejam inseridas nas exigências curriculares do curso de
Fisioterapia.

80

80

Documentação
Comprobatória
Certificado ou
cópia original da
publicação
Certificado ou
cópia original da
publicação

80

Certificado

80

Certificado

80

Certificado

60

Cópia da ata de
aprovação da
monografia e
comprovante de
inscrição do
evento

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

HORAS
TOTAIS

Documentação
Comprobatória

Trabalho Voluntário orientado e assistido pela FADEP ou por
outra entidade.

80

Certificado ou
Declaração

80

Certificado ou
Declaração

80

Certificado ou
Declaração

Participação em projetos de extensão aprovados pelo
Colegiado de Curso.
Eventos diversos (seminários, palestras, conferências,
congressos, semanas Acadêmicas, encontros nacionais e
regionais, cursos de extensão, atualização e similares, etc.)
promovidos pela FADEP ou por outras instituições.
Adesão em campanha de doação de sangue (4 horas por
declaração)
Cursos e palestras realizadas em EAD

40
40

Certificado ou
Declaração
Certificado ou
Declaração

