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Anexo VI – Atividades Complementares com exigência de 250 horas cumpridas 

  

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

MÍNIMA 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Monitorias semestrais.  

Monitoria C.H mínima = 100 hs/ semestre = 15 horas 

 Ilimitado 

Participação em eventos 

Eventos regionais (seminários, palestras, grupos de estudo, ligas acadêmicas, simpósios e 

congressos) na área da Medicina Veterinária, desde que seja comprovada a participação com 

certificado. 

Carga horária mínima de 2 a 5 horas: 2 horas 

Carga horária mínima de 6 a 12 horas: 4 horas 

Carga horária mínima de 13 a 18 horas: 6 horas 

Carga horária mínima de 19 a 24 horas: 8 horas 

Carga horária mínima de 25 horas ou superior: 10 horas 

 

 

Ilimitado 

Eventos nacionais na área da Medicina Veterinária, desde que seja comprovada a participação 

com certificado. 

 Carga horária mínima de 8 a 15 horas: 10 horas 

Carga horária mínima de 16 horas ou superior: 20 horas 

 Ilimitado 
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Eventos internacionais na área da Medicina Veterinária, desde que seja comprovada a 

participação com certificado. 

Carga horária mínima de 8 a 15 horas: 10 horas 

Carga horária mínima de 16 horas ou superior: 30 horas 

 Ilimitado 

Participação como ouvintes nos eventos realizados pela própria Faculdade de Medicina, desde 

que seja comprovada a participação com certificado. 

Carga horária mínima de 8 a 16 horas: 20 horas 

Carga horária mínima de 17 ou superior: 40 horas 

Mínimo de 80 

horas 

 

Ilimitado 

Participação em Minicursos oferecidos pela própria Faculdade de Medicina, desde que seja 

comprovada a participação com certificado. 

Carga horária mínima de 8 horas: 10 horas/minicurso 

 Ilimitado 

Participação em comissão organizadora de eventos relacionados à Faculdade de Medicina 

Veterinária e da UniRV, desde que seja comprovada a participação com certificado. 

1 Participação = 10 horas. 

 

 

 

Ilimitado 

Participação em eventos de iniciação científica devidamente cadastrados na UniRV, 

relacionados à abrangência do curso. 

Apresentação pôster = 10 horas. 

 Apresentação oral = 15 horas. 

 

 

 

Ilimitado 

Trabalhos completos publicados em periódicos da área de Medicina Veterinária e afins, desde 

que haja a apresentação de declaração de aceite do periódico ou de cópia do trabalho 

 

 

 

Ilimitado 
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publicado, com comprovação da classificação Qualis (pode ser obtida no link 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaC

onsultaGeralPeriodicos.jsf). 

Trabalho publicado em periódico Qualis B3, B4, B5 e C = 30 horas/trabalho 

Trabalho publicado em periódico Qualis A1, A2, B1, B2 = 60 horas/trabalho 

Cerificado de participação em projetos de Iniciação Científica cadastrados na Pró-Reitoria de 

Pesquisa da UNIRV, com duração mínima de seis meses. Deverá apresentar no mínimo um 

trabalho submetido. 

1 Projeto = 50 horas 

 Ilimitado 

Participação presencial em cursos de curta duração relacionados à abrangência do curso, 

desde que seja comprovada a participação com certificado. 

Carga horária mínima de 8 a 16 horas: 6 horas 

Carga horária mínima de 17 a 24 horas: 8 horas 

Carga horária mínima de 25 horas ou superior: 12 horas 

 Ilimitado 

Participação presencial em eventos de extensão devidamente cadastrados na UniRV 

relacionados à área de abrangência do curso, desde que seja comprovada a participação com 

certificado. 

Carga horária mínima de 20 a 30 horas: 10 horas 

Carga horária mínima de 31 a 60 horas: 16 horas 

Carga horária mínima de 61 horas ou superior: 20 horas 

 Ilimitado 
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Estágios não obrigatórios munidos do Termo de Compromisso de estágio.   

A cada 5 horas de estágio, será considerada 1 (uma) hora de atividade complementar. 

Mínimo de 40 

horas 

Máximo de 80 

horas 

Participação como monitor em Feiras Agropecuárias, executando atividades relacionadas à 

Medicina Veterinária, desde que seja comprovada a participação com certificado. 

 Carga horária mínima de 8 a 24 horas: 10 horas 

 Ilimitado 

Participação em projetos sócio-culturais e/ou esportivos 

Carga horária mínima de 8 a 24 horas: 10 horas 

 Máximo de 30 

horas 

Doador de sangue e medula, desde que seja o próprio aluno o doador 

1 doação: 10 horas 

 Máximo de 30 

horas 

 


