
2 - ATIVIDADES DO CURSO 

 
 

As atividades Complementares constituem um componente curricular obrigatório e se integram à 

matriz, sendo institucionalizadas por Regulamento próprio, aprovado pelo Colegiado do curso, 

estando em conformidade ao que determinam as DCNs, Resolução Nº 3 CNE/CES/2014.  Visam 

contribuir para o enriquecimento do currículo no desenvolvimento de competências e habilidades na 

área de formação profissional e do perfil do egresso do curso de Medicina, de forma a considerar a 

inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, demandas e 

expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 
 

As Atividades Complementares são realizadas pelos discentes de forma autônoma e independente, 

dentro ou fora da instituição, mediante estudos e práticas, presenciais ou a distância, como 

monitorias, estágios, programas de iniciação científica, programas de extensão, estudos 

complementares e cursos realizados em áreas afins, a prática de atividades de pesquisa de temas 

transversais e interdisciplinares, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e ações de 

extensão junto à comunidade, conforme determina a legislação vigente .  
 

 

A carga horária das Atividades Complementares, conforme o PPC do curso de Medicina é de 190 

(cento e noventa horas), a serem integralizadas ao longo do curso, cujo processo de validação é 

realizado por uma comissão composta por três docentes do Curso de Medicina, a qual compete à 

analisar, julgar, avaliar e validar, por meio de critérios legítimos, as Atividades Complementares 

internas e externas; certificar os registros das Atividades Complementares realizadas e deliberar  

sobre solicitações relacionadas à convalidação de horas de Atividades Complementares. 

 

As Atividades Complementares devem, necessariamente, contemplar em seu cumprimento, 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e atividades culturais, que ensejem os seguintes objetivos: 

Enriquecer o processo de aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 

profissional do discente; Estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, 

permitindo a permanente e contextualizada atualização profissional específica; Possibilitar, ao 

discente, o exercício da autonomia na gestão de atividades do seu interesse e de forma coerente 

com o perfil do egresso descrito no PPC; Ampliar os conhecimentos teóricos e práticos do discente, 

valorizando a pesquisa individual e coletiva, incentivando sua participação em projetos de extensão 

social; Desenvolver a compreensão, pelo discente, da necessidade da educação continuada e 

permanente; Flexibilizar e prolongar experiências curriculares por meio de atividades diversificadas, 

pertinentes a uma formação profissional reconhecedora das demandas e exigências que 

caracterizam a contemporaneidade; Contribuir com uma maior integração dos módulos de ensino-

aprendizagem estruturados no PPC, por meio de incentivos aos docentes e discentes quanto ao 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares coerentes com a formação ética, científica e cultural 

do egresso do curso de Medicina da Univale. 
 

O Regulamento das Atividades Complementares com as diretrizes e normas, contendo todas as 

orientações estão disponíveis aos alunos e professores no PORTAL UNIVALE. 


