
Anexo I - Tabela de Admissibilidade de Registro de Atividades Acadêmicas 

Complementares 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DE PESQUISA  
(AACP) 

Atividade Carga Horária (CH) 
Documentação 
comprobatória 

Participação em Congresso, Seminário, 
Conferências Científicas  

a) Participante 
b) Apresentação de trabalho 

a) Será atribuídas no máximo 10 
horas 

b) Serão atribuídas no máximo 15 
horas 

 

Certificado com CH 

Realização de Iniciação Científica 
Serão atribuídas 25 horas por 
semestre, e no máximo 50 horas total 

Certificado com CH 

Recebimento de bolsas em projetos de 
modalidade de pesquisa 

Serão atribuídas 5 horas Termo de Outorga 

Recebimento de premiações científicas Serão atribuídas 8 horas Certificado 

Participação em atividades de pesquisa na 
Agência USP de Inovação 

Serão atribuídas 5 horas Certificado com CH 

Participação na autoria de artigos científicos 
e nos registros de patentes 

Serão atribuídas 10 horas 
Trabalho aceito para 
publicação e/ou cópia 
do registro da patente 

Participação no FCF friends 
Alunos de graduação da FCF que 
contribuem com a CRInt na recepção de 
estrangeiros 

Serão atribuídas 10 horas Certificado 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
(AACC) 

Atividade Carga Horária (CH) 
Documentação 
comprobatória 

Participação em qualquer curso de 
extensão universitária da USP  (workshops, 
oficinas, difusão, atualização, etc) 
a) Ligados a área farmacêutica 
b) Não ligados a área farmacêutica 

a) Serão atribuídas 2 horas 
b) Será atribuída 1 hora 

 
 

Certificado com CH 

Participação em empresas juniores 
 

Serão atribuídas: 
Presidente: 20 horas 
Membro: 10 horas 

Declaração assinada 
pelo responsável, com 
mandato especificado. 

Participação em Grupos ou Entidades 
Estudantis 
a) Centro Acadêmico 
b) Associação Atlética Acadêmica 
c) Diretório Central dos Estudantes – 
DCE 
d) Farma Junior 
e)         Outros 

Serão atribuídas: 
Presidente: 20 horas 
Membro: 10 horas 

Certificado assinado 
pelo responsável  

Participação em Grupos e Organizações 
que promovam ações sociais* 
a) Farmácia Social (FAS) 
b) Campanha de Diabetes e Hipertensão 
c)  Outros similares 

Serão atribuídas: 
Presidente: 20 horas 
Membro: 10 horas 
Participante: 10 horas 

Certificado assinado 
pelo responsável do 
programa 



Participação em programa de extensão de 
serviços à comunidade 
a) Jornada Científica 
       a.1) Coordenador Geral 
       a.2) Coordenador de área 
       a.3) Participante  
b) Bandeira Científica 
c) Outras Jornadas Científicas 
 
 

Serão atribuídas: 
Coordenador Geral: 50 horas 
Coordenador de área: 40 horas 
Participante: 25 horas 
 

Declaração assinada 
pelo responsável  

Monitoria em visitas culturais e de extensão 
da Unidade 
a) Visita Monitorada 
b) Feira de Profissões 
Outros 

Serão atribuídas 5 horas  
Declaração assinada 
pelo responsável 

Realização de treinamento técnico 
a) Jornada 
b) Promovidos por empresas 
c)         Outros 

Serão atribuídas 2 horas 
Declaração assinada 
pelo responsável  

Recebimento de Bolsas em projetos de 
modalidade cultura e extensão 
a) Aprender na Comunidade  
b) Pub  
c)        Outros  

Serão atribuídas 5 horas por semestre   Termo de Outorga 

Cooperativas Estudantis 
a) Cursinho Clarice Lispector (como 
professor) 
b) Outras atividades 
 

Serão atribuídas: 
a) 10 horas por semestre 
b) 2 horas por semestre 
 
 

Declaração assinada 
pelo responsável  

Recebimento de premiações 
sociais/comunitárias 

Serão atribuídas 5 horas por prêmio Certificado 

Participação e/ou Organização em semanas 
acadêmicas    
a) SUPFAB 
b) Outros 
 

Serão atribuídas:   
Organizador: 20 horas total 
Participante: 10 horas total 
 

Certificado descritivo 
com função e /ou 
participante.  

Representação discente em colegiados e 
comissões, núcleos e grupos da FCF 
a) Congregação 
b) Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária 
c) Comissão de Graduação (comissões 
correlacionadas CoC, GAP, Estágios, TCC) 
d) Comissão de Pesquisa 
e) CTA 
f) Conselhos de Departamento 
g) Comissão de Relações Internacionais 
h) Núcleo de Direitos Humanos 

i) CEMEF 

j) Outros 

Serão atribuídas:   
20 horas como membro titular 
10 horas como suplente 

Publicação do Diário 
Oficial ou declaração 
do colegiado. 

Participação em atividades culturais em 
museus, institutos especializados e centros 
culturais;  
a) Visita a Museu 
b) Apresentação de Música, Teatro ou 
Dança na Sala São Paulo ou Teatro 
Municipal 
c) Atividades promovidas pela CCEx/FCF   

 
Será atribuída 1 hora  

 

Documento nominal; 
confirmação em lista de 
presença 

Cursos Extracurriculares - EAD 
a) Ligados a área farmacêutica 
b)  Não ligados a área farmacêutica 

Serão atribuídas:   
a) No máximo 10 horas 

Certificado  



b) No máximo 5 horas 

Publicações dos Graduandos em Anais, 
Livros, Suplementos, Revistas, etc, de 
Cultura e Extensão Universitária 
a) Primeiro autor  
b) Autor  

a) Serão atribuídas 5 horas 
b) Serão atribuídas 2 horas 

Cópia do documento 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 
(AACG) 

Atividade Carga Horária (CH) 
Documentação 
comprobatória 

Bolsas em projetos de modalidade de 
ensino (PUB, PEEG) 

Serão atribuídas 5 horas Termo de Outorga 

Premiações acadêmicas na graduação Serão atribuídas 8 horas Certificado 

Disciplinas ou estágios acadêmicos 
realizados no exterior – intercâmbio 

Serão atribuídas, no máximo 15 h 
horas 

Termo de compromisso 
e declaração com CH 

Estágios não obrigatórios (*) 
Serão atribuídas 25h/semestre e no 
máximo 50 horas totais 

Termo de 
Compromisso ou 
declaração com CH 

Monitoria em disciplinas de graduação  
Serão atribuídas, no máximo 15 h 
horas 

Certificado  

Participação na organização de eventos de 
Graduação 

Serão atribuídas, no máximo 10 h 
horas 

Documento assinado 
por responsável pelo 
evento 

Participação em programas de atividades 
extramuros relacionadas à prática 
profissional do curso de graduação no qual 
está matriculado  

Serão atribuídas, no máximo 15 h 
horas 

Declaração assinada 
pelo responsável com 
CH 

Participação como estudante especial em 
disciplina de programa de pós-graduação * 

Serão atribuídas, no máximo 15 h 
horas 

Documento 
comprobatório 

Participação na Comissão de Recepção aos 
Calouros  

Serão atribuídas 15 horas 
Documento assinado 
pelo CAFB 

 
OBS: (*) Dentre os “Estágios Não Obrigatórios”, não serão aceitos os estágios cujos termos de 

compromisso foram celebrados e utilizados para cumprimento da carga horária das disciplinas 

obrigatórias de estágio (0900120 Estágio I – Práticas Farmacêuticas ou 0900900 Estágio II – 

Atividades Farmacêuticas).  
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