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ANEXO I  

REGULAMENTO DOS COMPONENTES FLEXÍVEIS DO CURSO DE 

FISIOTERAPIA 

 

A parte flexível do curriculum do Curso de Fisioterapia totaliza 610 

(seiscentas e dez) horas, sendo 400 (quatrocentas) horas de atividades de 

extensão e 210 (duzentas e dez) horas de atividades complementares de 

graduação (ACG´s). As atividades de extensão e as ACG´s devem ser realizadas 

no período em que o discente estiver regularmente matriculado no Curso de 

Fisioterapia da UNIPAMPA. Estas atividades podem ser realizadas em qualquer 

Campus da UNIPAMPA e, também, em outras instituições de ensino superior (IES) 

públicas ou privadas. O cumprimento da carga horária de 610 (seiscentas e dez) 

horas da parte flexível do curriculum é requisito obrigatório para a colação de grau. 

Faz-se necessário salientar que em cumprimento ao definido no título IX da 

Resolução nº 29 de 28 de abril de 2011: 

Art. 105 Cabe à Comissão de Curso analisar e definir no respectivo Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) a carga horária mínima a ser cumprida pelo 

discente em ACG, como requisito obrigatório para a integralização 

curricular e para a colação de grau, considerando-se as diretrizes 

curriculares nacionais para cada curso e a carga horária mínima de 10% 

(dez por cento) em cada um dos grupos previstos no artigo 104, incisos I, 

II, III e IV. 

 

O regulamento que define o aproveitamento / validação da carga horária das 

ACG´s está em consonância com o regulamento da UNIPAMPA que trata das 

atividades complementares de graduação. Alunos provenientes de outras 

Instituições de Ensino Superior poderão pedir aproveitamento de suas atividades 

complementares de graduação em nível superior, realizadas nos últimos dois anos, 

mediante apresentação de documentação que será avaliada pela comissão de 

ACG. Os alunos deverão entregar a documentação comprobatória dos elementos 

flexíveis a partir do 8º semestre de graduação, com o preenchimento da ficha de 

solicitação de Atividades Complementares de Graduação (ACG)s. Esta medida 
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será tomada para evitar repetidas solicitações do mesmo aluno, dificultando a 

validação da carga horária. 

O aproveitamento dos componentes flexíveis do Curso de Fisioterapia ficará 

a cargo de uma comissão própria para validação de ACGs, composta por docentes 

e técnicos administrativos do Comissão do Curso de Fisioterapia e sua aprovação 

feita pela Coordenação do Curso. 

  

 COMPONENTES FLEXÍVEIS DO CURRICULUM  

 

O título IX da Resolução nº 29 de 28 de abril de 2011 – Das atividades 

complementares de Graduação – estabelece: 

Art. 104 As atividades complementares classificam-se em 4 (quatro) 

grupos: 

I. Grupo I: Atividades de Ensino; 

II. Grupo II: Atividades de Pesquisa; 

III. Grupo III: Atividades de Extensão; 

IV. Grupo IV: Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão. 

 

Descrição das atividades complementares de graduação (ACG), 

aproveitamento do número de horas e comprovação da atividade: 

 

1 ATIVIDADE DE INSERÇÃO EXTENSÃO (CH obrigatória de 400h): 

As atividades de extensão são divididas em duas áreas. São elas: 

 

1.1 Programa Institucional: UNIPAMPA Cidadã (CH Obrigatória – 100h): 

São consideradas Ações de Cidadania e Desenvolvimento Humano a 

participação em ações comunitárias junto a sociedade civil organizada, 

organizações não governamentais e entes públicos com o intuito de promover a 

cidadania e estimular o desenvolvimento humano preferencialmente em população 

em situação de vulnerabilidade. A validação destas atividades ocorrerá mediante 
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apresentação de certificado com definição do número de horas. Nesta modalidade 

a carga horária obrigatória é de 100 (cem) horas. 

 

1.2 Práticas Extensionistas (CH Obrigatória – 300h): 

Nesta modalidade a carga horária obrigatória é de 300 (trezentas) horas. São 

consideradas Práticas Extensionistas: 

 

1.2.1 Participação em projetos e programas de extensão – Equipe executora: 

Participação, como parte da equipe executora, em projetos de extensão 

vinculados ao Curso de Fisioterapia da UNIPAMPA serão validadas mediante 

apresentação de certificado com definição do número de horas, assinado pelo 

coordenador do projeto. A carga horária máxima aproveitada nesta modalidade é 

de 300 (trezentas) horas. 

  

1.2.2 Participação em projetos e programas de extensão – Equipe auxiliar: 

Participação, como parte da equipe auxiliar, em projetos de extensão 

vinculados ao Curso de Fisioterapia da UNIPAMPA serão validadas mediante 

apresentação de certificado com definição do número de horas, assinado pelo 

coordenador do projeto. A carga horária máxima aproveitada nesta modalidade é 

de 100 (cem) horas. 

  

1.2.3 Participação em cursos de extensão: 

Participação como ouvinte de cursos extensionistas promovidos pelo Curso 

de Fisioterapia da UNIPAMPA ou por qualquer outra instituição que seja capaz de 

gerar certificação, com número de horas assinado pelo coordenador do curso ou 

responsável. A carga horária máxima aproveitada nesta modalidade é de 100 (cem) 

horas. 

 

1.2.4 Publicação de artigos de extensão: 

Publicação ou artigo aceito para publicação em periódico de extensão 

indexado pela CAPES equivale a 30 (trinta) pontos e a publicação de artigo em 

periódico não indexado pela CAPES equivale a 10 (dez) pontos. Esta atividade será 
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validada mediante apresentação de material impresso comprobatório. A carga 

horária máxima desta atividade é de 90 (noventa) horas. 

  

1.2.5 Atividades de estágio não obrigatórios: 

Estágios supervisionados não-obrigatórios da Fisioterapia serão validados 

como atividade de extensão. Estes estágios poderão ser realizados na UNIPAMPA 

ou em outras instituições de saúde e ensino, públicas ou privadas. A carga horária 

será validada mediante apresentação de certificado assinado pelo supervisor do 

estágio e de relatório com descrição das atividades realizadas. A carga horária 

máxima aproveitada nesta modalidade será de 100 (cem) horas. 

  

1.2.6 Apresentação oral em evento de extensão: 

         Publicação de trabalho completo em evento internacional equivale a 12 

(doze) horas, em evento nacional equivale a 10 (dez) horas, em evento regional 

equivale a 8 (oito) horas. Esta atividade será validada mediante apresentação de 

material impresso comprobatório. A carga horária máxima desta atividade é de 30 

(trinta) horas. 

  

1.2.7 Apresentação de pôster em evento de extensão: 

         Publicação de resumo em evento internacional equivale a 8 (oito) horas, em 

evento nacional equivale a 6 (seis) horas, em evento regional equivale a 4 (quatro) 

horas. Esta atividade será validada mediante apresentação de material impresso 

comprobatório. A carga horária máxima desta atividade é de 20 (vinte) horas. 

  

1.2.8 Premiação referente a trabalho de extensão: 

         Premiação em evento internacional equivale a 25 (vinte e cinco) horas, em 

evento nacional equivale a 15 (quinze) horas, em evento regional equivale a 5 

(cinco) horas. Esta atividade será validada mediante apresentação do comprovante 

da premiação. A carga horária máxima desta atividade é de 50 (cinquenta) horas. 

  

1.2.9 Participação em eventos de extensão: 

Participação em evento de extensão internacional equivale a 6 (seis) horas, 

em evento nacional equivale a 4 (quatro) horas, em evento regional equivale a 2 
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(duas) horas. Esta atividade será validada mediante apresentação de certificado. A 

carga horária máxima desta atividade é de 60 (sessenta) horas. 

   

2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO (ACG´s) (CH obrigatória 

– 210h): 

2.1 Atividades de ensino (CH máxima de 150h, CH mínima de 15h): 

 

2.1.1 Cursos de língua estrangeira: 

Serão validados cursos realizados em qualquer idioma, mediante 

apresentação de certificado de aprovação. A carga horária mínima aproveitada 

nesta atividade de ensino será de 15 (quinze) horas e a carga horária máxima de 

45 (quarenta e cinco) horas. 

   

2.1.2 Monitoria: 

A participação em monitorias, como bolsista ou voluntário, de componentes 

curriculares ofertadas na UNIPAMPA ou em outras Instituições de Ensino Superior 

serão validadas mediante apresentação de certificado / atestado da participação na 

monitoria. A carga horária mínima aproveitada nesta atividade de ensino será de 

30 (trinta) horas e a carga horária máxima de 120 (cento e vinte) horas. 

  

2.1.3 Participação em comissões e conselhos: 

A participação em Comissões e Conselhos vinculados ao Curso de 

Fisioterapia é considerada atividade de ensino que pode ser validada como ACG. 

A carga horária mínima aproveitada nesta modalidade será de 10 (dez) horas e a 

carga horária máxima de 30 (trinta) horas. Um semestre de participação nas 

Comissões de Ensino, Pesquisa ou Extensão, Comissão de Estágio, Comissão do 

Curso, Conselho do Campus ou Conselho Universitário equivale a 10 horas. A 

validação da carga horária ocorrerá mediante apresentação de certificado fornecido 

pelo(a) respectivo(a) conselho / comissão. 

  

2.1.4 Componentes Curriculares Complementares de Graduação (CCCG´s): 

A validação da carga horária das CCCG´s ocorrerá mediante apresentação 

de certificado / atestado que comprove a aprovação no componente curricular. 
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Serão aceitas como CCCG´s componentes curriculares de todas as áreas de 

conhecimento, ofertadas por IES credenciadas pelo Ministério da Educação (ME). 

A carga horária mínima aproveitada nesta atividade de ensino será de 15 (quinze) 

horas e a carga horária máxima de 120 (cento e vinte) horas. 

  

2.2 Atividades de pesquisa (CH máxima de 150h, CH mínima de 15h): 

 

2.2.1 Participação em projetos de pesquisa: 

A participação em projetos de pesquisa/iniciação científica vinculados ao 

Curso de Fisioterapia da UNIPAMPA serão validados mediante apresentação de 

certificado/atestado com definição do número de horas, assinado pelo coordenador 

do projeto. A carga horária mínima aproveitada nesta atividade de ensino será de 

60 (sessenta) horas e a carga horária máxima de 120 (cento e vinte) horas. 

  

2.2.2 Autoria ou coautoria de livro: 

A publicação de livro na área da Fisioterapia será validada mediante 

apresentação do material impresso comprobatório. A autoria/coautoria de livro 

equivale a 90 (noventa) horas. A carga horária máxima desta atividade é de 90 

(noventa) horas. 

  

2.2.3 Autoria de capítulo livro: 

A publicação de capítulo de livro na área da Fisioterapia será validada 

mediante apresentação do material impresso comprobatório. A autoria e/ou 

coautoria de capítulo de livro equivale a 30 horas. A carga horária máxima desta 

atividade é de 90 (noventa) horas. 

  

2.2.4 Publicação de artigos científicos: 

Publicação de artigo científico completo em periódico indexado pela CAPES 

equivale a 30 (trinta) horas e a publicação de artigo científico em periódico não 

indexado pela CAPES equivale a 10 (dez) horas. Esta atividade será validada 

mediante apresentação de material impresso comprobatório. A carga horária 

máxima desta atividade é de 90 (noventa) horas. 

 2.2.5 Trabalho completo publicado em evento da área ou afins: 
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Publicação de trabalho completo em evento internacional equivale a 12 

(doze) horas, em evento nacional equivale a 10 (dez) horas, em evento regional 

equivale a 8 (oito) horas. Esta atividade será validada mediante apresentação de 

material impresso comprobatório. A carga horária máxima desta atividade é de 30 

(trinta) horas. 

  

2.2.6 Resumo publicado em evento da área ou afins: 

Publicação de resumo em evento internacional equivale a 8 (oito) horas, em 

evento nacional equivale a 6 (seis) horas, em evento regional equivale a 4 (quatro) 

horas. Esta atividade será validada mediante apresentação de material impresso 

comprobatório. A carga horária máxima desta atividade é de 20 (vinte) horas. 

  

2.2.7 Premiação referente a trabalho de pesquisa: 

Premiação em evento internacional equivale a 25 (vinte e cinco) horas, em 

evento nacional equivale a 15 (quinze) horas, em evento regional equivale a 5 

(cinco) horas. Esta atividade será validada mediante apresentação de certificado 

da premiação. A carga horária máxima desta atividade é de 50 (cinquenta) horas. 

  

2.2.8 Participação em eventos científicos: 

Participação em evento científico internacional equivale a 6 (seis) horas, em 

evento nacional equivale a 4 (quatro) horas, em evento regional equivale a 2 (duas) 

horas. Esta atividade será validada mediante apresentação de material impresso 

comprobatório. A carga horária máxima desta atividade é de 60 (sessenta) horas. 

  

2.3 Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão (CH máxima de 50h, CH 

mínima de 5h): 

 

2.3.1 Participação em eventos culturais, artísticos, sociais e de gestão: 

A participação em eventos culturais, artísticos, sociais e de gestão será 

validada mediante apresentação de cópia do certificado acompanhado do 

programa do evento com a respectiva carga horária.  A carga horária máxima 

aproveitada desta atividade será de 10 (dez) horas. 

 



120 

 
 

 

2.3.2 Participação em comissões institucionais e/ou atividades de gestão 

acadêmica: 

A participação em comissões institucionais e/ou atividades de gestão 

acadêmica equivalem respectivamente a 15 (quinze) e 50 (cinquenta) horas. A 

carga horária máxima aproveitada nesta modalidade será de 50 (cinquenta) horas. 

A carga horária será validada mediante apresentação de atestado, declaração ou 

certificado de participação da comissão ou das atividades de gestão. 

  

2.3.3 Participar de comissão organizadora de eventos: 

A participação em comissões organizadoras de eventos internacionais, 

nacionais e regionais equivalem respectivamente a 50 (cinquenta), 25 (vinte e 

cinco) e 15 (quinze) horas. A carga horária máxima aproveitada nesta modalidade 

será de 50 (cinquenta) horas. A carga horária será validada mediante apresentação 

de certificado de participação da comissão organizadora do evento. 

  

2.3.4 Participação como representante estudantil no diretório acadêmico: 

A participação como representante estudantil no Diretório Acadêmico do 

Curso de Fisioterapia será validada mediante apresentação de certificado fornecido 

pela Coordenação do Diretório Acadêmico. Um semestre de participação na gestão 

do Diretório Acadêmico equivale a 10 horas. A carga horária mínima aproveitada 

nesta modalidade será de 10 (dez) horas e a carga horária máxima de 40 (quarenta) 

horas. 

 

2.3.5 Monitoria em eventos e/ou em outras atividades culturais: 

A participação em monitorias de eventos e/ou outras atividades culturais 

promovidas pela UNIPAMPA ou em outras Instituições de Ensino serão validadas 

mediante apresentação de certificado / atestado da participação na monitoria. A 

carga horária mínima aproveitada nesta atividade será de 5 (cinco) horas e a carga 

horária máxima de 45 (quarenta e cinco) horas. 

 

2.3.5 Participação das comissões institucionais ou representativas da IES na 

comunidade (representação discente, entre outras). 
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A participação como representante estudantil nas comissões de curso, de 

ensino, pesquisa e extensão, assim como em outras comissões institucionais será 

validada mediante apresentação de certificado, atestado ou portaria institucional 

com assinatura e carimbo do responsável pela comissão. Um semestre de 

participação equivale a 15 (quinze) horas. A carga horária mínima aproveitada 

nesta modalidade será de 15 (quinze) horas e a carga horária máxima de 45 

(quarenta e cinco) horas. 

 

2.3.6 – Bolsista de ações institucionais de gestão: 

O acadêmico que for selecionado como Bolsista de ações institucionais de 

gestão, como por exemplo, bolsistas de auxílio administrativo aos cursos, bolsistas 

do NUDE, entre outros. Será validada a carga horária mediante a apresentação de 

certificado, atestado ou portaria institucional com assinatura e carimbo do 

responsável pelo programa de bolsas. A carga horária contabilizada será de no 

mínimo 10 (dez) horas para a comprovação de uma bolsa e no máximo 50 

(cinquenta) horas, independentemente do número de semestres. 

 

Os componentes flexíveis do Curso de Fisioterapia estão apresentados na 

tabela a seguir: 

 

Atividades de ensino 

Modalidade Discriminação 
CH 

individual 
mín(h) 

CH 
máxima 

(h) 

Instrumentos 
de avaliação 

Cursos de língua estrangeira Qualquer idioma 15 45 
Comprovantes 
de aprovação 

Monitoria 
Monitoria 

(bolsista ou 
voluntário) 

30 120 

Atestados 
fornecido pela 
UNIPAMPA ou 

outra IES 

Participação em colegiados 
Participação em 

colegiados 
10 30 

Certificados ou 
atas ou 

atestados 
contendo o 
número de 

horas. Cada 
semestre 

equivale a 10h 

Componentes Curriculares Complementares de Graduação - 
CCCG´s 

Componentes 
curriculares 

complementares 
realizadas no 
curso ou em 

15 120 
Comprovantes 
de aprovação 
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Componente curriculares realizadas em outros cursos 

outros cursos em 
qualquer área do 

conhecimento 

Participação em 
 cursos de formação acadêmica 

Cursos de 
formação 

acadêmica e 
aperfeiçoamento 

profissional 

15 120 

Certificados 
contando o 
número de 

horas 
descritas 

Carga horária máxima 150h 

 

Atividades de Pesquisa 

Modalidade Discriminação 
CH 

individual 
mín. (h) 

CH 
máxima 

(h) 

Instrumentos 
de avaliação 

Participação em pesquisa 

Participação 
em atividades 
de iniciação 
científica em 

áreas afins ao 
curso 

30 120 

Certificados 
e/ou 

atestados 
contendo o 
número de 

horas 

Autoria ou coautoria de livro 

Autoria ou 
coautoria de 
livro de áreas 
afins ao curso 

90 90 

Cópia da 
ficha 

catalográfica, 
capa do livro 
ou da folha 

de rosto que 
conste o(s) 

nome(s) do(s) 
autor(es) 

Autoria ou coautoria de capítulo de livro 

Autoria ou 
coautoria de 
capítulo de 

livro de áreas 
afins ao curso 

30 60 

Cópia da 
ficha 

catalográfica, 
do sumário e 
página inicial 
do capítulo 

Publicação de artigo científico 

Publicação de 
artigo científico 
completo em 

periódico 
indexado pela 

CAPES 

30 90 

Cópia do 
artigo 

publicado ou 
carta de 
aceite 

Publicação de 
artigo científico 
completo em 
periódico não 
indexado pela 

CAPES 

10 30 

Trabalho completo em pesquisa, ensino ou extensão publicado 
em evento (na área ou áreas afins) 

Evento 
Regional 

6 

30 
Cópia dos 

Anais Evento 
Nacional 

10 

Evento 
Internacional 

15 

Resumo em pesquisa, ensino ou extensão publicado em evento 
(na área ou áreas afins) 

Evento 
Regional 

2 

20 
Cópia dos 

Anais 
Evento 

Nacional 
5 

Evento 
Internacional 

10 

Premiação referente a trabalho acadêmico de pesquisa, ensino e 
extensão 

Premiação 25 50 Comprovante 
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Participação em eventos científicos de pesquisa, ensino ou 
extensão 

Certificado 20 80 Certificado 

Carga horária máxima 150h 

 

 

Atividades de Extensão 

Práticas Extensionistas 

Modalidade Discriminação 
CH 

individual 
máx (h) 

CH 
máxima 

(h) 
Instrumentos de avaliação 

Participação em projetos e programas de 
extensão 

Participação da 
equipe executora 

de Projeto de 
extensão 

institucionalizado 
na área de 

Fisioterapia ou 
área afim 

300 

300 

Declaração do Orientador, 
contendo o número de 

horas 

Participação em cursos de extensão 

Participação 
como 

ouvinte/executor 
de cursos de 

extensão na área 
de Fisioterapia 

ou afim 

100 

Certificação contendo o 
número de horas assinado 
pelo coordenador do curso 

ou responsável. 

Atividades práticas de extensão 

Atividade prática 
como membro de 

equipe auxiliar 
reconhecida pela 
IES na área de 
Fisioterapia ou 

área afim 

100 

Declaração e/ou certificado 
referente a atividade, 

contendo o número de 
horas 

Estagio não obrigatório 

Atividade prática 
reconhecida pela 
IES na área de 
Fisioterapia ou 

área afim 

100 

Declaração e/ou certificado 
referente a atividade, 

contendo o número de 
horas 

Organização de eventos 

Organização de 
eventos de 

extensão áreas 
afins ao curso 

15 
Comprovante e descrição 
das atividades realizadas, 
cada participação conta 5h 

UNIPAMPA cidadã 

Cidadania e Desenvolvimento Humano 
Ação cidadã 

junto à sociedade 
civil organizada 

100 100 

Certificado ou atestado 
contendo o número de 

horas, emitido por IES ou 
por órgãos de 

representação e validado 
pelo professor coordenador 

da ação extensionista 

Carga horária obrigatória 400h 

 

 

Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão 

Modalidade Discriminação 
CH 

individual 
(h) 

CH 
máxima 

(h) 

Instrumentos 
de avaliação 
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Participação em Eventos Culturais, Artísticos, Sociais e de 
Gestão 

Participação em 
Eventos 

Culturais, 
Artísticos, 

Sociais e de 
Gestão 

2 10 Certificado 

Comissão Organizadora de Eventos 
Comissão 

Organizadora 
de Eventos 

15 45 Certificado 

Participação como representante estudantil e/ou de diretório 
acadêmico e/ou comissões institucionais 

Participação 
como 

representante 
estudantil e/ou 

de diretório 
acadêmico 

10 40 

Ata da 
reunião de 

posse. Cada 
semestre 
equivale a 

10h. 

Monitoria em eventos e/ou em outras atividades culturais 

Monitor de 
eventos, 
semanas 

acadêmicas, 
entre outros 

5 45 
Certificado 
ou atestado 

Participação das comissões institucionais ou representativas da 
IES na comunidade (representação discente, entre outras). 

Representante 
discente nas 
comissões de 
curso, ensino, 

pesquisa, 
extensão da 
IES, entre 

outras 
comissões. 

15 45 
Certificado, 
atestado ou 

portaria 

Bolsista de ações institucionais 

Bolsista de 
ações que 
envolvam 

atividades da 
UNIPAMPA 

(eventos, 
atividades 

administrativas, 
entre outras) 

10 50 
Certificado e 

atestado 

Carga horária máxima 50h 

 

 

  


