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Instruções
1. Cadastrar as atividades complementares no Portal do Aluno,
especificando no campo “Descrição” o nome da atividade.
Ex.: VII Congresso Internacional de Postura.
2. Fazer cópias dos comprovantes das atividades (ex:
certificados, declarações), ordená-las de acordo com a
ordem do cadastro no Portal e colocá-las em envelope.
–

Não serão recebidos documentos originais.

3. Entregar o envelope na secretaria do Colegiado, que o
deixará no escaninho da prof.ª Alessandra, para serem
validados por ela.

Tutorial sobre cadastramento de
Atividades Complementares
http://issuu.com/progradufes/docs/atividades_complementares
_tutorial__d044a870c95a8d

Regras
• O cumprimento de 150 créditos de Atividades Complementares é
requisito para a colação de grau, conforme estabelecido no Projeto
Político-Pedagógico do curso de Graduação em Fisioterapia (versão 2014).
• O cadastro de atividades pode ser feita a qualquer tempo no Portal do
Aluno, seja parcial (algumas atividades) ou integralmente.
• Para os alunos concluintes, há o prazo máximo de 15 dias antes da
solicitação de colação de grau, para o cadastro no Portal do Aluno e a
entrega das cópias dos comprovantes.

Atividades Complementares do curso
de Fisioterapia
TIPO 1: Participação em eventos
•

ATV01081 • Participação em eventos científicos, culturais e/ou artísticos [CH: 10]
–

•

Cursos extracurriculares realizados fora da UFES (EX.: Pilates, RPG, etc...). Máximo 10h por curso.

ATV01089 • Participação em congresso, seminário, simpósio, encontro, conferência, jornada,
oficina, etc. [CH: 5]

TIPO 3: Atividades de pesquisa, ensino e extensão
•

ATV 00990 • Relatório parcial e/ou final de Projeto/Programa de Extensão, remunerado ou
voluntário [CH: 20]

•

ATV01077 • Participação em Projeto ou Programa de Extensão da UFES [CH: 60]

•

ATV01078 • Relatório parcial e/ou final de Projeto ou Programa de Extensão [CH: 20]

•

ATV01080 • Participação em grupos de estudos coordenados por professores da UFES [CH:
40]

Atividades Complementares do
curso de Fisioterapia
TIPO 4: Estágios extracurriculares
•

ATV01086 • Estágio não obrigatório, de acordo com normas da UFES [CH: 60]

TIPO 5: De iniciação científica e de pesquisa
•

ATV01075 • Participação em Projeto de Iniciação Científica [CH: 80]

•

ATV01076 • Relatório parcial e/ou final de Iniciação Científica [CH: 20]

TIPO 6: Publicação de trabalhos - Resumo
•

ATV01094 • Resenha ou resumo em anais na área de Fisioterapia e áreas afins [CH: 10]

TIPO 8: Monitoria
•

ATV01085 • Monitoria em disciplinas da UFES [CH: 40]
–

Máximo de 40 h por semestre letivo.

Atividades Complementares do
curso de Fisioterapia
TIPO 10: Publicação de Trabalhos - Integra
•

ATV01090 • Publicação de livro na área de Fisioterapia e áreas afins [CH: 60]

•

ATV01091 • Publicação de capítulo na área de Fisioterapia/áreas afins [CH: 40]

•

ATV01092 • Publicação de artigo em revista indexada na área de Fisioterapia/áreas afins [CH:
40]

•

ATV01093 • Publicação de artigo em revista não indexada na área de Fisioterapia/áreas afins
[CH: 30]

TIPO 11: Disciplinas Eletivas
•

ATV01084 • Disciplinas eletivas oferecidas por outros cursos da UFES [CH: 20]

TIPO 12: Apresentação de Trabalhos - Congressos e Eventos
•

ATV01074 • Apresentação de trabalho científico em evento [CH: 15]
–

5 créditos por trabalho apresentado.

Atividades Complementares do
curso de Fisioterapia
TIPO 13: Organização de Eventos
•

ATV01087 • Participação como membro de organização de eventos [CH: 10]

TIPO 14: Organização estudantil
•

ATV01088 • Atividade de representação estudantil em mandatos específicos [CH: 10]

TIPO 16: Cursos extracurriculares
•

ATV01082 • Curso de língua estrangeira realizado em instituição credenciada [CH: 25]
–

•

5 créditos por semestre letivo. Máximo: 5 semestres.

ATV01083 • Participação em curso de extensão realizado na UFES [CH: 20]

TIPO 20: Atividades desenvolvidas com bolsa PET
•

ATV01079 • Atividades desenvolvidas com bolsa PET no âmbito da UFES [CH: 60]

