
 

DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - FARMÁCIA/CCS 

– VERSÃO 2017 

GRUPO 1 – ATIVIDADES DE ENSINO 

Descrição das Atividades 

Carga horária da 

atividade 

desenvolvida 

Limite máximo 

para 

aproveitamento 

Conversão 

em horas 

Disciplinas de outros cursos das diversas carreiras da 

universidade não previstas no curso de Farmácia 

relacionado à área de formação. 

20 horas por 

disciplina 
Até 3 disciplinas 

Até 60 

horas 

Realização de cursos de língua estrangeira. 5 horas por semestre 
Até 12 

semestres 

Até 60 

horas 

Exames de certificação de proficiência em Língua 

estrangeira. 
10 horas por exame Até 2 exames 

Até 20 

horas 

Monitorias regimentalmente estabelecidas pela UFES. 
0,2 horas para cada 1 

hora de monitoria 
Até 300 horas 

Até 60 

horas 

Participação em projetos ou ações (educativos, 

artísticos e culturais) de intervenção social, inclusive 

voluntariado, de curta duração, pertinentes à área de 

formação. 

0,2 horas para cada 1 

hora de participação 
Até 300 horas 

Até 60 

horas 

Participação como ouvinte em seminários, aulas 

inaugurais, simpósios, congressos, colóquios e 

encontros regionais, nacionais e internacionais de 

ensino. 

1 hora para cada 1 

hora de participação 
Até 20 horas 

Até 20 

horas 

Participação como ouvinte em bancas de defesa de 

TCC, de mestrado ou de doutorado, relacionados à 

área de formação. 

1 hora para cada 1 

hora de participação 
Até 20 horas 

Até 20 

horas 

Atuação como “apoio acadêmico” em eventos 

promovidos pela UFES ou por outras instituições que 

estejam ligados diretamente à área de formação. 

1 hora para cada 1 

hora de participação 
Até 20 horas 

Até 20 

horas 

Participação em cursos, minicursos ou oficinas de 

atualização pertinentes à área de formação. 

1 hora para cada 1 

hora de participação 
Até 60 horas  

Até 60 

horas 

Realização de estágios extracurriculares relacionados 

à área de formação. 

0,2 horas para cada 1 

hora de estágio 
Até 300 horas 

Até 60 

horas 

GRUPO 2 – ATIVIDADES DE PESQUISA 

Descrição das Atividades 

Carga horária da 

atividade 

desenvolvida 

Limite máximo 

para 

aproveitamento 

Conversão 

em horas 

Co-autoria em capítulos de livros publicados 
30 horas por capítulo 

publicado 
Até 2 capítulos 

Até 60 

horas 

Premiação científica, técnica e artística ou outra 

condecoração por relevantes serviços prestados. 

15 horas por 

premiação 

Até 2 

premiações 

Até 30 

horas 

Participação em projetos de pesquisa 

institucionalizados. 

5 horas por mês de 

participação 
Até 12 meses 

Até 60 

horas 

Publicação de trabalhos em periódicos regionais e 

nacionais da área de Farmácia, aceitos pelo Colegiado 

do Curso. 

30 horas por trabalho 

publicado 
Até 2 trabalhos 

Até 60 

horas 

Publicação de trabalhos em periódicos internacionais 

da área de Farmácia, aceitos pelo Colegiado do curso. 

60 horas por trabalho 

publicado 
Até 1 trabalho 

Até 60 

horas 

Apresentação oral em seminários, simpósios, 

congressos, colóquios e encontros regionais, nacionais 

e internacionais de pesquisa. 

5 horas por 

apresentação 

Até 2 

apresentações 

Até 10 

horas 

Trabalho em formato de pôster apresentado em 

seminários, simpósios, congressos, colóquios e 

encontros regionais, nacionais e internacionais de 

pesquisa. 

2 horas por 

apresentação 

Até 5 

apresentações 

Até 10 

horas 

Participação como ouvinte em seminários, simpósios, 

congressos, colóquios e encontros regionais, nacionais 

e internacionais de pesquisa. 

1 horas para cada 1 

hora de participação 
Até 20 horas 

Até 20 

horas 

 

 

 

 



 

GRUPO 3 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Descrição das Atividades 

Carga horária da 

atividade 

desenvolvida 

Limite máximo 

para 

aproveitamento 

Conversão 

em horas 

Participação em programas ou projetos 

institucionalizados de extensão. 

5 horas por mês de 

participação 
Até 12 meses 

Até 60 

horas 

Publicação de trabalhos em periódicos regionais e 

nacionais da área de Farmácia, aceitos pelo Colegiado 

do Curso. 

30 horas por trabalho 

publicado 
Até 2 trabalhos 

Até 60 

horas 

Premiação científica, técnica e artística ou outra 

condecoração por relevantes serviços prestados. 

15 horas por 

premiação 

Até 2 

premiações 

Até 30 

horas 

Visitas técnicas, excursões acadêmicas e similares. 
1 hora para cada 1 

hora de participação 
Até 20 horas 

Até 20 

horas 

Participação em programas de intercâmbio 

institucional, nacional e/ou internacional. 

1 hora para cada 1 

hora de participação 
Até 20 horas 

Até 20 

horas 

Publicação de trabalhos em periódicos internacionais 

da área de Farmácia, aceitos pelo Colegiado do curso. 

60 horas por trabalho 

publicado 
Até 1 trabalho 

Até 60 

horas 

Apresentação oral em seminários, simpósios, 

congressos, colóquios e encontros regionais, nacionais 

e internacionais de pesquisa. 

5 horas por 

apresentação 

Até 2 

apresentações 

Até 10 

horas 

Trabalho em formato de pôster apresentado em 

seminários, simpósios, congressos, colóquios e 

encontros nacionais, regionais e internacionais de 

pesquisa. 

2 horas por 

apresentação 

Até 5 

apresentações 

Até 10 

horas 

Participação como ouvinte em seminários, semanas, 

simpósios, congressos, colóquios e encontros 

regionais, nacionais e internacionais de extensão. 

1 hora para cada 1 

hora de participação 

Até 2 horas por 

período do dia 

Até 20 

horas 

Participação da comissão organizadora de seminários, 

simpósios, congressos, colóquios e encontros 

regionais, nacionais e internacionais. 

1 hora para cada 1 

hora de participação 

Até 2 horas por 

período do dia 

Até 20 

horas 

Participação em ações de extensão (educativas, 

artísticas, culturais e esportivas oficiais) de 

intervenção social, inclusive voluntariado, de curta 

duração, pertinentes à área de formação. 

1 hora para cada 1 

hora de participação 

Até 20 horas por 

semestre 

Até 20 

horas  

Participação em cursos, minicursos ou oficinas de 

atualização pertinentes à área de formação. 

1 hora para cada 1 

hora de participação 

Até 4 horas por 

período do dia  

Até 60 

horas 

Participação como conselheiro em Câmaras e 

Conselhos da UFES. 

10 horas por ano de 

participação 

Até 2 anos de 

participação 

Até 20 

horas 

Participação como membro da direção ou coordenação 

em Órgãos de Representação Estudantil. 

10 horas por ano de 

participação 

Até 2 anos de 

participação 

Até 20 

horas 

Outras atividades analisadas e autorizadas 

antecipadamente, em cada caso, pelo Colegiado 

A definir pelo 

Colegiado 

A definir pelo 

Colegiado 

A definir 

pelo 

Colegiado 

 

 


