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ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

Controle Individual de Carga Horária - ENFERMAGEM 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome: RA: 

 

GRUPO 1:  Atividades de Pesquisa 
ATIVIDADE QUANTIDADE  DE HORAS 

 POR EVENTO  
TOTAL DE 

HORAS 
RUBRICA DO 
PROFESSOR 

Participação em projetos científicos ou em 
grupos de estudo 

De acordo com o número de horas que 
constarem no certificado; quando o 
documento de comprovação não contiver 
número de horas, cada semestre de 
participação equivalerá a 18 horas/atividade 

  

Apresentação de pôster em evento científico; Cada pôster apresentado equivale a 10 
horas/atividade; 

  

Apresentação oral em evento científico; Cada apresentação oral equivale a 12 
horas/atividade; 

  

Artigo científico publicado em revista que seja 
avaliada pelo critério Qualis; 

Cada artigo científico publicado equivale a 20 
horas/atividade; 

  

Assistência à defesa de monografias Cada apresentação assistida equivale a 30 
minutos; 

  

Total parcial   

 

GRUPO 2:  Atividades de Extensão  
ATIVIDADE QUANTIDADE  DE HORAS 

 POR EVENTO 
TOTAL DE 

HORAS 
RUBRICA DO 
PROFESSOR 

Participação em projetos de extensão O registro desta atividade será de acordo 
com o número de horas que constarem no 
certificado; quando o documento de 
comprovação não contiver número de horas, 
cada semestre de participação equivalerá a 
18 horas/atividade. 

  

Participação em Eventos junto à comunidade 
(prestação de serviços, feiras de saúde, 
projetos de extensão, etc.);  

 

O registro desta atividade será de acordo 
com o número de horas que constarem no 
certificado; quando o documento de 
comprovação não contiver número de horas, 
cada dia de participação equivalerá a 8  
horas/atividade 

  

Participação na organização de Eventos Cada evento organizado equivale a 10 
horas/atividade; 

  

Representação estudantil; Cada semestre de representação equivale a 
15 horas/atividade; 

  

Total parcial   
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GRUPO 3:  Atividades de Aperfeiçoamento Acadêmico  
ATIVIDADE QUANTIDADE  DE HORAS 

 POR EVENTO 
TOTAL DE 

HORAS 
RUBRICA DO 
PROFESSOR 

Disciplinas Cursadas como aluno especial; Cada disciplina cursada (com 
comprovação de aprovação) equivale a 
20 horas/atividade; 

  
 
 
 

Monitoria em disciplinas do curso; Um semestre de monitoria equivale a 40  
horas/atividade; 

  

Monitoria em oficina; Deverá ser registrado o número de horas 
comprovadas através do certificado; 

  

Participação como ouvinte em congressos, 
simpósios, palestras e outros eventos científicos 
da área de saúde ou afins; 

Deverá ser registrado o número de horas 
comprovadas através do certificado do 
evento; quando o documento de 
comprovação não contiver número de 
horas, cada dia de participação 
equivalerá a 8  horas/atividade; 

  

Cursos de atualização na área de Enfermagem Cada curso concluído com 
aproveitamento terá registrado o 
número total de horas que contiver no 
documento comprobatório, até o limite 
de 50 horas/atividade; 

  

Total parcial   

 

GRUPO 4:   Atividades de Enriquecimento Cultural 
ATIVIDADE QUANTIDADE  DE HORAS 

 POR EVENTO 
TOTAL DE 

HORAS 
RUBRICA DO 
PROFESSOR 

Cursos de idioma (inclui Libras, Braille) ou 
informática 

Cada semestre de curso equivale a 20 
horas/atividade; 

  

Cursos de música Cada semestre de curso equivale a 10 
horas/atividade; 

  

Participação em concursos literários, mostras 
culturais, eventos de empreendedorismo 

O registro desta atividade será de acordo 
com o número de horas que constarem 
no certificado; quando o documento de 
comprovação não contiver número de 
horas, cada participação equivalerá a 2  
horas/atividade 
 

  

Participação Congressos Universitários 
Confessionais 

Cada participação equivalerá a 8 
horas/atividade, independente do 
número de horas especificado no 
documento comprobatório. 

  

Artigo publicado Cada artigo publicado equivale a 10 
horas/atividade 

  

Total parcial   

 
 

Declaração 
 

Declaramos que todas as informações acima são verdadeiras e foram devidamente         
comprovadas  (cópia de documentos em anexo). 

 

                         Os documentos comprobatórios conferem com o original. 
 
 
_________________________________________________  _________________________________________________ 
                           Assinatura do (a) estudante                               Assinatura da Secretaria Geral 
 

 


