
 

Processo n.:          Matrícula: 

Acadêmico (a):                                                                                              

 
 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTARES 

 

Após análise dos documentos acostados aos autos, sugerimos o DEFERIMENTO da carga 

horária de Atividades Complementares a seguir especificada: 

 

Sugerimos o INDEFERIMENTO dos documentos a seguir especificados conforme as justificativas que seguem:  

 

ATIVIDADES 
LIMITE DE 

C.H. 

DOCUMENTOS CONSIDERADOS 

(FLS.) 

CARGA HORÁRIA 

CONTABILIZADA 

CARGA HORÁRIA 

DEFERIDA 

Semana de Enfermagem Até 100 horas     

Cursos de capacitação e aperfeiçoamento 

presenciais, congressos, seminários, simpósios, 

conferências e palestras 

Até 100 horas 

 

 

 

 

  

Cursos de capacitação e aperfeiçoamento oferecidos 

à distância 
Até 30 horas    

Monitoria sob supervisão de professores do curso 

de Enfermagem 
Até 80 horas    

Estágios extracurriculares ou Visitas técnicas 

assistidas Até 40 horas     

Projetos institucionais e/ou socioculturais e/ou 

desportivos 
Até 30 horas     

Membro-ativo de Liga Acadêmica Até 60 horas    

Projetos de Iniciação Científica desenvolvido com ou 

sem órgão de fomento que contemple as áreas de 

ensino, pesquisa e/ou extensão, com publicação de 

trabalhos com exposição oral, de pôster/banner, 

publicação em revista nacional e internacional. 

Até 80 horas    

Representante de Turma e/ou do CAENF e/ou do 

CONSUL e/ ou do Conselho de Curso de 

Enfermagem  

Até 20 horas    

Línguas (curso presencial e instituição nacional) e 

em informática  
Até 30 horas    

Defesas assistidas nos cursos de pós-graduação ou 

graduação relativas ao Curso de Enfermagem 
Até 10 horas     

CARGA HORÁRIA TOTAL DEFERIDA:   

DOCUMENTOS INDEFERIDOS 

(FLS.) 
JUSTIFICATIVA 

  

  



  

 

Isso exposto, verifica-se que o(a) acadêmico (a): 

 

 CUMPRIU ou superou a carga horária mínima de 200 horas, 

em quatro grupos de atividades distintas.  
 

NÃO CUMPRIU a carga horária mínima de 200 horas e deve 

providenciar novos documentos que comprovem sua integralização. 

 NÃO CUMPRIU a carga horária mínima de 200 horas em grupo de quatro atividades distintas, e deve providenciar novos documentos que 

comprovem sua integralização. 

 

 

Comissão de Avaliação de Atividades Complementares do Curso de Enfermagem do Centro 

Universitário UnirG, ______ de ________________ de ________. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


