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Dispõe sobre os procedimentos 
para validação das atividades 
complementares do Curso de 
Bacharelado  
em Medicina Veterinária  

 

CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 1º. Este documento regulamenta e dá as diretrizes para a validação das atividades 

complementares no âmbito do curso superior de Bacharelado em Medicina Veterinária do 

Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí, conforme Seção IV, art. 73 a 75 do Regulamento 

dos Cursos de Graduação do IF Goiano.  

 

CAPÍTULO 2 

DAS ATIVIDAES COMPLEMENTARES 

 

Art. 1º. No curso de Bacharelado em Medicina Veterinária deste campus, as atividades 

complementares constituem-se parte integrante da matriz curricular do curso e sua carga 

horária (mínimo de 120 horas) será contabilizada para a integralização da carga horária total 

do curso.  

Art. 2º. As atividades complementares devem estar vinculadas ao: 



 

 

I. Ensino: monitorias, grupos de estudos supervisionados por um docente, unidades 

curriculares que não integram a matriz curricular do curso, elaboração de material 

didático com orientação de um docente e curso regular de língua estrangeira;  

II. Pesquisa: participação em projetos de pesquisa registrados na Diretoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação deste campus (PIVIC, PIBIC, PIBITI), participação e/ou 

apresentação de trabalhos em eventos acadêmico-científicos e trabalhos publicados 

em periódicos científicos nacionais e/ou internacionais e/ou; 

III. Extensão: participação em projetos de extensão, devidamente registrados na 

Direção de Extensão do Campus Urutaí, participação em eventos de extensão, 

participação em oficinas, participação em minicursos, apresentação de trabalhos em 

eventos de extensão, organização de eventos acadêmicos, científicos, políticos, 

artísticos e culturais, vinculados ao IF Goiano, e participação voluntária em atividades 

de caráter humanitário e social, programadas e organizadas pela instituição. 

Art. 3º. As atividades complementares deverão ser desenvolvidas no decorrer do curso dentro 

ou fora da instituição de ensino, devendo ser, neste último caso, realizadas junto às 

comunidades locais, articulando teoria e prática à formação integral do discente. 

Art. 4º. É imprescindível que as atividades complementares desenvolvidas sejam distribuídas 

uniformemente ao longo dos períodos necessários à integralização curricular  

 

CAPÍTULO 3 

DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 1º. É de inteira responsabilidade do discente realizar e comprovar as atividades 

complementares, junto à coordenação do curso. 

Art. 2º. O discente no curso do 9º período, deverá protocolar na Coordenação de Curso, o 

formulário de validação devidamente preenchido (ANEXO I) e, respectivos documentos 

comprobatórios.  

Art. 3º. O Colegiado de Curso, em reunião semestral específica a este fim, avaliará as 

solicitações protocoladas e decidirá entre Deferimento, Deferimento com Ressalvas ou 

Indeferimento. Nesses dois últimos casos, pontuando as observações necessárias. 

Art. 4º. É imprescindível que a carga horária apresentada comtemple atividades realizadas ao 

menos em dois dos três eixos relacionados: ensino, pesquisa e extensão.  



 

 

Art. 5º. Caberá ao Coordenador do Curso validar no Q Acadêmico, as atividades 

complementares deferidas pelo Colegiado. 

 

CAPÍTULO 06 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 1º. Os casos excepcionais deverão apresentados e julgados pelo Colegiado do Curso de 

Medicina Veterinária do IF Goiano – Campus Urutaí, mediante apresentação de formulário 

específico devidamente preenchido e protocolado junto à Coordenação do Curso. 

Art. 2º. Este regulamento de Atividades Complementares foi deliberado e aprovado em ATA 

Nº 04 de outubro de 2017do Núcleo Docente Estruturante e ATA Nº 06 de outubro de 2017 

do Colegiado do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              ANEXO I 

               Formulário para validação de atividades complementares 

 

Nome do Aluno: _____________________________________________________________ 

Nº de Matrícula:_____________________________________________________________ 

Data:______________________________________________________________________ 

 

Atividades Complementares   

Modalidades Carga horária 

equivalente 

Qtde Total 

Participação em evento (congresso, 

seminário, simpósio, workshop, 

palestra, conferência, feira) e 

similar, de natureza acadêmica e/ou 

profissional. 

1 hora / hora de 

evento  

  

Cursos realizados  1 hora / hora de 

curso 

  

Cursos realizados em outras áreas 

afins 

1 hora / hora de 

curso 

  

Disciplina facultativa cursada (não 

optativa) 

20 horas / disciplina 

cursada 

  

Atividade de monitoria 

(ensino/laboratório) na área do 

curso. 

20 horas / 400 horas 

de monitoria 

  

Participação em grupo de estudo 

cadastrado na Diretoria de Ensino, 

de tema específico orientado por 

servidor com formação específica e 

efetivo. 

20 horas / semestre   

Estágio não obrigatório realizado  1 hora / 2 horas de 

estágio 

  



 

 

Participação em projeto de Empresa 

Júnior 

20 horas / semestre   

Participação em projeto e/ou 

atividade de extensão devidamente 

registrado na Diretoria de Extensão. 

20 horas / semestre   

Participação em projeto e/ou 

atividade de pesquisa, iniciação 

científica, devidamente registrado na 

Diretoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. 

20 horas / semestre   

Publicação de artigo científico 

completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de 

publicação) em periódico Qualis A1 

e A2. 

30 horas / 

publicação 

  

Publicação de artigo científico 

completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de 

publicação) em periódico Qualis B1 

e B2 

20 horas / 

publicação 

  

Publicação de artigo científico 

completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de 

publicação) em periódico Qualis de 

B3 a B5. 

10 horas / 

publicação 

  

Publicação de artigo científico 

completo (artigo efetivamente 

publicado ou com aceite final de 

publicação) em periódico sem 

conceito Qualis. 

5 horas / publicação   

Publicação de resumo em anais de 

evento científico. 

2 horas / publicação   

Apresentação de trabalho científico 

(inclusive pôster) em evento de 

âmbito local, regional, nacional ou 

internacional, como autor. 

2 horas / 

apresentação. 

  



 

 

Participação em comissão 

organizadora de evento. 

10 horas / evento   

O estudante deverá entregar uma cópia do comprovante de cada atividade realizada na 

Coordenação do Curso para a validação e contagem da carga horária. 

*Limite de 40 horas por atividade 

OBS.: Casos não regulamentados serão deliberados pelo colegiado de curso.  

TOTAL DE HORAS_____________________________________________________ 

Para utilização exclusiva do Colegiado de Curso: 

(     ) Deferido  

(     ) Deferido com ressalvas  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(     ) Indeferido  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                       Urutaí, _________________________________________. 

__________________________________________________________________ 

Presidente do Colegiado do Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária – IF Goiano Campus Urutaí 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


