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Apêndice B – Tabelas das Atividades 
Complementares de Graduação (ACG) aceitas 
pelo Curso de Farmácia  
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Tabela B1. Atividades Complementares de Graduação (ACG) aceitas pelo Curso de Farmácia na modalidade “Atividade de Ensino”. 

Atividades de ensino 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 
máxima por 

certificado (h) 

Carga horária 
máxima na 

modalidade (h) 
Instrumentos de avaliação 

Cursos de língua estrangeira Qualquer idioma 10 20 Comprovante de aprovação 
Curso de Informática Cursos de informática 5 15 Comprovante de aprovação 

Curso na área da saúde  Presencial ou EAD 5 25 Comprovante de aprovação 
Monitoria  Monitoria (bolsista ou voluntário) 15 45 Atestado fornecido pela UNIPAMPA ou outra IES. 

Participação em eventos 
Participação em eventos 

científicos em áreas afins ao 
curso 

10 40 
Certificado ou atestado contendo o número de horas, 
emitido por IES ou por órgãos de representação da 

profissão 
Organização de eventos 

relacionados a ensino 
Organização de eventos em 

áreas afins ao curso 
15 45 Comprovante e descrição das atividades realizadas 

Participação em projeto de ensino 
que não monitoria 

Participação em atividades de 
iniciação científica em ensino 

em áreas afins ao curso 
15 45 

Certificado e/ou atestado contendo o número de 
horas. 

Resumo / Trabalho publicado em 
evento (na área ou áreas afins) 

Evento regional 4 
45 Certificado Evento nacional 8 

Evento internacional 12 

Componentes curriculares 
realizadas em outros cursos 

Componentes curriculares  
realizadas em outros cursos de 
áreas afins ou não específicas 

do Curso de Farmácia  

15 45 Comprovante de aprovação 

Estagio não obrigatório  
Atividade pratica reconhecida 
pela IES na área de Farmácia 

ou área afim 
15 45 

Atestado fornecido pelo professor orientador do 
estágio não obrigatório 

Premiação referente a trabalho 
acadêmico de ensino 

Premiação 15 45 Comprovante 

Participação em projeto de ensino  
Participação em atividades de 

ensino em áreas afins ao curso 
15 45 Certificado e/ou atestado contendo o número de horas 

Bolsista de atividades de gestão 
Atuação como bolsista em  

atividades de gestão 
15 45 Certificado e/ou atestado contendo o número de horas 

Avaliação institucional 
Participação na avaliação 

institucional 
1 5 Atestado comprovando a participação 

 
 
 
 



 
 
 

132 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela B2. Atividades Complementares de Graduação (ACG) aceitas pelo Curso de Farmácia na modalidade “Atividade de 

Pesquisa”. 

Atividades de Pesquisa 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 
máxima por 

certificado (h) 

Carga horária 
máxima na 

modalidade (h) 
Instrumentos de avaliação 

Participação em projeto de 
pesquisa 

Participação em atividades de 
iniciação científica em áreas 

afins ao curso 
15 45 

Certificado e/ou atestado contendo o número de 
horas 

Organização de eventos 
relacionado a pesquisa 

Organização de eventos em 
áreas afins ao curso 

15 45 
Comprovante e descrição das atividades 

realizadas 
Autoria ou co-autoria de capítulo 

de livro 
Autoria ou co-autoria de capítulo 
de livro de áreas afins ao curso 

30 30 
Cópia da ficha catalográfica, do sumário e página 

inicial do capítulo 

Publicação de artigo científico em 
pesquisa 

Publicação de artigo científico 
completo em periódico indexado 

pela CAPES na área de 
Farmácia 

30 30 

Cópia do artigo publicado ou carta de aceite 
Publicação de artigo científico 

completo em periódico não 
indexado pela CAPES na área 

de Farmácia 

15 30 

Resumo / Trabalho publicado em 
evento em pesquisa 

Evento regional 4 
45 Certificado Evento nacional 8 

Evento internacional 12 
Premiação referente a trabalho 

acadêmico de pesquisa 
Premiação 15 45 Comprovante 
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Tabela B3. Atividades Complementares de Graduação (ACG) aceitas pelo Curso de Farmácia na modalidade “Extensão”. 
 

Atividades de Extensão 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 
máxima por 

certificado (h) 

Carga horária 
máxima na 

modalidade (h) 
Instrumentos de avaliação 

Participação em projetos de 
Extensão 

Projeto de extensão 
institucionalizado na área de 

Farmácia ou área afim 
15 45 

Declaração do  
Orientador, contendo o número de horas 

Participação em eventos de 
extensão 

Participação em eventos 
científicos em áreas afins ao 

curso 
15 60 

Certificado ou atestado contendo o número de horas, 
emitido por IES ou por órgãos de representação da 

profissão 

Resumo / Trabalho publicado em 
evento de Extensão  

Evento regional 4 
60 Certificado Evento nacional 8 

Evento internacional 12 
Organização de eventos 
relacionados a extensão 

Organização de eventos em 
áreas afins ao curso 

15 60 Comprovante e descrição das atividades realizadas 

Premiação referente a trabalho de 
extensão 

Premiação 15 30 Comprovante 

 
Tabela B4. Atividades Complementares de Graduação (ACG) aceitas pelo Curso de Farmácia na modalidade “Atividades Culturais e 

Artísticas, Sociais e de Gestão”. 

Atividades Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão 

Modalidade Discriminação 
Carga horária 
máxima por 

certificado (h) 

Carga horária 
máxima na 

modalidade (h) 
Instrumentos de avaliação 

Organização de campanhas e 
outras atividades de caráter 

socio-cultural  

Organização de campanhas e 
outras atividades de caráter 

socio-cultural 
15 45 

Certificado ou atestado contendo o número de horas, 
emitido por IES ou por órgãos de representação da 

profissão 
Participação em campanhas e 
outras atividades de caráter 

socio-cultural 

Participação em campanhas e 
outras atividades de caráter 

socio-cultural 
5 20 

Certificado ou atestado contendo o número de horas, 
emitido por IES ou por órgãos de representação da 

profissão 


