UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – UFRR
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
COORDENAÇÃO DE MEDICINA VETERINÁRIA

REQUISIÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES VET1003
Requisitante:
Matrícula:

Data do pedido:

Venho através deste requerer, que minhas atividades complementares sejam
avaliadas, baseado no formulário previamente preenchido e em todos os certificados
anexos para sua validação, tendo ciência que a simples entrega deste material não me
garante o cumprimento do componente curricular VET 1003 Atividades
Complementares do Curso de Medicina Veterinária, sendo o mesmo submetido a
análise pela Comissão de Atividades Complementares deste curso, a qual aprovará ou
não o cumprimento do presente componente curricular.

________________________________________________________

Assinatura do requisitante

Parecer da Comissão de Avaliação das Atividades Complementares do curso de
Medicina Veterinária (CAACMV)

Ao avaliarmos a presente requisição (
) deferimos / (
) não deferimos o
aproveitamento e cumprimento do componente curricular VET 1003 Atividades
Complementares do Curso de Medicina Veterinária do requisitante
________________________________________________ (nome do requisitante),
matrícula _______________, baseado na análise dos documentos aqui apresentados e
Resolução 007/2017 CENS/CEPE/UFRR que padroniza o aproveitamento das
atividades complementares do curso de Medicina Veterinária.

Boa Vista, ______ de ____________________ de 20____.

Presidente CAACMV
Membro CAACMV
Comissão nomeada pelo Ato do coordenador ____/_____ CCMEDVET/UFRR.
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Requisitante:

Matrícula:

É NECESSÁRIO RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS, ANEXAR COMPROVANTE DE
MATRÍCULA E HISTÓRICO, SEGUIDO DAS FOTOCÓPIAS DOS CERTIFICADOS OU
COMPROVANTES. TODAS AS CARGAS HORÁRIAS DEVERÃO SER COMPROVADAS POR
CERTIFICAÇÃO, COM FOTOCÓPIA ANEXA E NUMERADA POR NÚMERO DE PÁGINA,
DEVIDAMENTE ANEXADO APÓS ESTA TABELA.
Carga Horária
Categoria

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Unid

Número do
Certificado
(página)

Carga
horária
obtida

Exercício de monitoria (bolsista ou
20h/ano

voluntário) em disciplinas do curso;
Grupo de estudo dirigido independente
- trata-se de discussão temática, sob a
Atividade de
Ensino
(máximo 30
horas)

responsabilidade de um docente, com a
finalidade

de

complementação

ou

aprofundamento do aprendizado e de
exercícios

de

conhecimento

aplicação

de

alunos

de

dos

05h/semestre

graduação.
Cursos, oficinas e atividades afins,
presenciais ou à distância (atualização,
aperfeiçoamento,

complementação,

aprofundamento de estudo ou outros),
que versem sobre matéria de interesse

50% da carga
horária do
certificado

na formação do graduando, com
certificação.
Participação como bolsista ou não
bolsista no Programa Institucional de
Bolsas

de

Incentivo

a

Docência

20h/ano

(PIBID) e Programa de Educação
Tutorial (PET).
Trabalho
Atividade de
Pesquisa
(máximo 30
horas)

eventos

publicado

em anais

técnico-científico

de
–

05h/trabalho

resumo/resumo expandido.
Artigo publicado em periódico técnicocientífico.

20h/artigo
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Livro e Capítulo de livro na área de
20h/atividade

formação.
Participação

como

bolsista

do

Programa de Iniciação Científica e de

20h/ano

Inovação Tecnológica.
Participação em eventos relacionados
com o curso e áreas afins (curso, feiras,
Atividade de
Extensão
(máximo 30
horas)

palestras,

seminários,

congressos,

fóruns,

simpósios,

jornadas,

conferências,
redondas,

encontros,
clinicas

mesas

tecnológicas,

50% da carga
horária do
certificado

workshops, semana acadêmica, dia de
campo e similares), como ouvinte,
monitor, palestrante ou membro de
comissão organizadora;
Participação

como

bolsista

ou

voluntário em projeto ou atividade de

20h/ano

extensão;
Viagem e visita técnica extracurricular.

02h/atividade

Produção e participação em eventos
culturais,

artísticos,

esportivos,

recreativos entre outros, não oriundos
de

atividades

de

disciplinas

50% da carga
horária do
certificado

curriculares.
Participação como voluntário em ações
Atividades
sociais,
políticas,
culturais e
esportivas
(máximo 30
horas)

sociais e comunitárias, inclusive de
prestação de serviços técnicos.

50% da carga
horária do
certificado

Produção de livros e capítulos de
livros.

10h/produção

Prêmios concedidos por instituições
acadêmico-científicas.

10h/prêmio

Participação em restauração de obras
(de arquitetura, desenho, fotografia,
escultura, gravura, pintura, acervos
bibliográficos, trajes ou figurinos e

05h/participação

arquivísticos históricos) e similares.

3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA – UFRR
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
COORDENAÇÃO DE MEDICINA VETERINÁRIA
Participação nos processos eleitorais
devidamente certificado pelo Tribunal

05h/participação

Regional Eleitoral-TRE.
Participação em atividades do Tribunal
05h/participação

do Júri, devidamente certificada.
Representação estudantil por mandato

05h/ano

no Conselho de Curso.
Representação estudantil por mandato
Atividades de
representação
acadêmica
(máximo 30
horas)

05h/ano

no Conselho de Centro.
Representação estudantil por mandato
nos Conselhos Superiores da UFRR

05h/ano

(CEPE, Cuni e Conselho Diretor).
Participações em comissões, no âmbito
de

setores

acadêmicos

e

05h/comissão/ano

administrativos da UFRR por portaria.
Estágio extracurricular.
Atividades
Profissionais
(máximo 30
horas)

Empresa Junior.

20% da carga
horária do
certificado
10h/ano

Publicações de artigos afins ao curso
em periódicos não científicos, sites

05h/publicação

científicos e institucionais.

________________________________________________
Assinatura do requisitante
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