
                                                 
 
 
 
 

 
COORDENAÇÃO DE MEDICINA 

 
ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (ACC’S) - Set/2013  

TABELA DE ATIVIDADES, CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA 
COMPUTADA POR ATIVIDADE. 

Item ATIVIDADE CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO CH 
MÁXIMA 

01 Participação em Estágios 
Complementares. 
(observação e acompanhamento em 
serviços médico-assistenciais ou 
médico-periciais). 

Cada hora certificada valerá uma 
hora para atividades complementares; 
Apresentar atestado formal em papel 
timbrado da instituição concedente. 

 
100 

02 Disciplinas de cursos de graduação da 
saúde, não aproveitadas para dispensa 
de disciplinas no curso de Medicina da 
EBMSP. 

Ex: disciplinas cursadas no Programa 
Ciência sem Fronteiras. 

100 

Considerar cursos de graduação na área 
de saúde, concluídos em até 02 anos 
anteriores ao ingresso no curso de 
medicina da EBMSP. 
Cada hora certificada valerá uma hora 
para atividades complementares 

03 Participação em atividades de extensão. 
(na comunidade ou capacitação). 
Participação no PET – Programa de 
Educação Tutorial 

A cada hora certificada valerá uma hora 
para atividades complementares. 
Apresentar atestado formal em papel 
timbrado da instituição organizadora. 

100 

04 Participação em atividades de 
representação institucional. (conselhos, 
comissões). 

A cada hora certificada valerá uma hora 
para atividades complementares. 
Apresentar atestado formal em papel 
timbrado da instituição. 

100 

05 Participação em Ligas Acadêmicas. 
 

1. Participação como membro 
efetivo valerá 10 horas. 

2. Participação como cargo 
administrativo serão acrescidas 
mais 10 horas. 

100 

06 Eventos (congressos, seminários, 
jornadas, oficinas,...), na qualidade de: 

1. Ouvinte 
2. Apresentação de pôster 
3. Apresentação oral 

 
1. Ouvinte – cada certificado 

apresentado valerá 10 horas.  
2. Apresentação de pôster – cada 

certificado apresentado valerá 20 
horas. 

3. Apresentação oral – cada 
certificado apresentado valerá 30 
horas. 

100 

07 Cursos em língua estrangeira ou outros 
similares. 

70% da carga horária serão aproveitadas 
em cursos realizados em instituições 
reconhecidas pelo MEC. 

100 

08 Participação em Programas de Iniciação 
Científica – PIBIC. 

Apresentar certificado de conclusão. 
Será concedida a pontuação máxima a 
cada programa concluído. 

100 

 
09 

Participação em monitorias acadêmicas 
no curso de Medicina da EBMSP. 

Apresentar certificado de conclusão. 
Será concedida a pontuação máxima a 
cada monitoria concluída. 

100 

TOTAL GERAL ACC`s – 400 horas 

Fonte: Comissão de Validação das Atividades Complementares - COVAC 

 


