COORDENAÇÃO DO CURSO MEDICINA
Tabela de Atividade Complementar

REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES (AAC’s)
TABELA DE APROVEITAMENTO
ITEM

GRUPOS DE
ATIVIDADES

1.

Estágio Não
Obrigatório

2.

Disciplinas de cursos
de graduação da
saúde

3.

Participação em
atividades de
extensão. (Na
comunidade ou
capacitação).

4.

Participação em
Atividades de
Representação
Estudantil
Institucional

5.

Liga Acadêmica

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO
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.
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.
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.
O evento deve estar relacionado aos assuntos ou atividades da área de formação e/ou contribuir com
o aprimoramento do conhecimento, da cultura e da informação e vinculados à IES;
Apresentar certificado onde conste o nome da entidade ofertante, o tema ou título do evento, a data e
local de realização (papel timbrado e carimbo do responsável técnico especificando
cargo/competência técnica na ação).
A cada hora certificada valerá uma hora para atividades complementares.
Apresentar certificado em papel timbrado da instituição organizadora.
Representação estudantil institucional (comissões, conselhos de série e liderança de turma);
Atividade em entidades legitimas e registradas em atas (Conselho de Categoria de Classe e Diretório
Acadêmico). Será validada de forma integral, 30 horas pela participação anual em entidade de classe
da categoria ou Diretório Acadêmico.
Os certificados somente serão validados com assinatura de dirigentes de classe (papel timbrado e
carimbo que identifique esta competência), professores tutores e/ou coordenadores de curso de
graduação.
Não serão aceitos certificados assinados, exclusivamente por estudantes presidentes de Diretório
Acadêmico e Ligas Acadêmicas.
A cada hora certificada como membro efetivo ou como ocupante de cargo administrativo na Liga,
valerá uma hora para atividades complementares, não podendo ultrapassar a pontuação máxima
permitida.

CH
MÁXIMA

200

100

100

100

100
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ITEM

GRUPOS DE
ATIVIDADES

6.

Eventos Científicos,
Culturais, Esportivos e
Atividades de
Voluntariado

7.

Cursos

8.

Participação em
Programas de
Iniciação Científica

9.

Monitorias no
Programa de
Monitorias da Bahiana

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO
Participação em Congressos nacionais e Internacionais; MCC, Seminários, Jornadas, Simpósios,
Oficinas, Palestras.
1. Ouvinte – A cada hora certificada valerá uma hora para atividades complementares.
2. Apresentação de pôster – cada certificado apresentado valerá 20 horas.
3. Apresentação oral – cada certificado apresentado valerá 30 horas.
4. Publicação de artigos – cada publicação como autor principal valerá 30 horas e como colaborador
20 horas.
5. As atividades de voluntariado deverão ter cunho comunitário e de interesse coletivo em
instituições devidamente regulamentadas perante aos conselhos municipais ou estaduais da área
e não ter caráter de assistência médica.
1. Cursos na área de saúde – cada hora certificada valerá uma hora
2. Cursos de idiomas - cada hora certificada valerá uma hora
Apresentar certificado em papel timbrado da instituição com identificação e assinatura do responsável
institucional e coordenador do curso, descrição das atividades e carga horária.
Participação em programas de iniciação científica (PIBIC/ FAPESB/ CNPq).
A cada hora certificada valerá uma hora para atividades complementares até o limite da carga horária
máxima.
Apresentar certificado de conclusão em papel timbrado da instituição.
Mediante comprovação (termo de outorga) emitido pela EBMSP;
Apresentar certificado de conclusão.
Será concedida a pontuação de 150 horas para monitores e até um total de 200h para alunos
supervisores discentes.
TOTAL GERAL ACC`s – 400 horas

CH
MÁXIMA

100

100

200

200

OBS: Para cumprir o total de horas de AAC’s exigidas no Projeto Pedagógico do Curso o aluno deverá cumprir, no
mínimo, dois dos tipos das atividades acima relacionadas.

