CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
REGISTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) DE ENFERMAGEM – Resolução N°
Nome do Aluno (a): _________________________________________________________________________________________
As Atividades Complementares possuem carga horária total de 500 horas e são destinadas a complementar a formação do aluno por meio da participação e experiência
em atividades que fortaleçam o aprendizado e formação profissional, sendo contabilizadas conforme os limites de carga horária estabelecidos nas normas de AC do Curso de
Enfermagem.
Carga H. Hist
Percentual por
Máximo de carga
ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Escolar
Atividades
horária atribuível
H
Relógio

Atividades de Ensino
ACE
(No mínimo 50%, ou
seja, 250 horas)

Disciplinas ofertadas pela Instituição.
Aproveitamento de disciplinas cursadas em cursos das áreas da saúde, sociais, humanas e exatas, que
agreguem o conhecimento para sua formação.
Seminários para preparação do ENADE.
Cursos de Nivelamento (matemática, português, informática).
TCC (ouvinte).

Atividade de
Iniciação Científica –
ACP
(No mínimo 32%, ou
seja, 80 horas)

Participação em grupos de estudo em Instituição de Ensino Superior e/ou projeto de pesquisa.
Publicação em periódicos científicos e capítulo de livros na área da enfermagem. Trabalhos completos,
expandidos, publicados em anais e eventos regionais, nacionais e internacionais.
Participação em projetos de pesquisa (digitação, coleta de dados, organização de banco de dados).
Relator de trabalhos apresentados: eventos nacionais e internacionais (orais, pôster, notas previas).
Atividade de
Membro de projeto de extensão.
Extensão - ACX
Participação em atividades de extensão.
No mínimo 36%, ou Palestrante em eventos (máximo 5).
seja, 90 horas)
Participação em atividade de utilidade pública/social (campanhas de vacinação, setembro amarelo,
outubro rosa, novembro azul, dia mundial da luta contra AIDS, entre outras).
Atividade Livre Monitoria em Projetos de Extensão da FISMA.
ACL
Estágio extracurricular na área de enfermagem.
(No mínimo 32%, ou Participação em colegiado e/ou diretório acadêmico da instituição.
seja,
Curso de Aperfeiçoamento presencial e/ou a distância na área da enfermagem reconhecido.
80 horas)
Participação em eventos promovidos pela FISMA (jornadas, seminários, oficinas, palestras, vestibular).
Participação em eventos externos (jornadas, seminários, simpósios, congressos, oficinas, palestras).
Monitoria Acadêmica Voluntária (disciplinas).
Assinatura do Aluno (a): _____________________________________________
Data: ___/___/______
Coordenação de Enfermagem

Mínimo 200 hs restante fora
Opcional – até 60 hs
Opcional - até 30 hs
Opcional - 36 hs por
disciplina
Até 10 hs
120 hs (40 hs/sem)
Até 30 hs
20 hs por trabalho
20 hs por trabalho
120 hs 40 hs por sem
10 hs por atividade
Até 10 hs
Até 30 hs
Até 60 hs
Até 60 hs
Até 20 hs por ano
Até 60 hs
Até 60 hs
Até 40 hs
Até 40 hs
Validado em:____/____/_______

H Aula

