
ANEXO I 

 

TABELA DE CONVERSÃO DE  HORAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (HAC) EM HORAS ACADÊMICAS (HA) DO 

CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI – FAMMUC 

 

Grupo I - Atividades de complementação da formação social, humanística, cultural e de ação comunitária. 

Nº Atividade Critério de conversão Nº máximo de 

HAC aceitas 

1 Participação com aproveitamento em curso de língua 

estrangeira 

8 HP comprovadas = 1 HAC 20 

2 Participação em atividades artísticas e culturais como: 

Banda, Fanfarra, Coral, Dança, Teatro, Circo, Pintura, 

Mostras de cinema, e similares 

12 HP comprovadas = 1 HAC 8 

3 Participação em cursos ou oficinas de formação pessoal, 

gestão de pessoas e habilidades de comunicação,  

4 HP comprovadas = 1 HAC 10 

4 Participação efetiva na organização de eventos de caráter 

artístico, cultural e social 

4 HP comprovadas = 1 HAC 15 

5 Participação em exposição artística ou cultural, como 

expositor. 

4 HP comprovadas = 1 HAC 10 

6 Participação em projetos de extensão, remunerados ou 

não, de interesse social, artístico ou cultural. 

4 HP comprovadas = 1 HAC 20 

7 Participação efetiva em Centros Acadêmicos, Diretórios 

ou outras Entidades de classe estudantil 

1 ciclo de gestão (1 ano) comprovado = 20 

HA C 

40 

8 Participação em Conselhos, Congregação e Colegiado da 

FAMMUC.  

1 ciclo de gestão (1 ano) comprovado = 15 

HAC 

30 

9 Participação em  Comissões permanentes da UFVJM. 1 ciclo de gestão (1 ano) comprovado = 15 

HAC 

20 

10 Participação em  Comissões eventuais da FAMMUC ou 

da UFVJM designadas por portaria. 

Participação por Comissão = 5 HAC 10 

11 Participação na Associação Atlética da Medicina do 

Mucuri – AAMUC gestão 

1 ciclo de gestão (1 ano) comprovado = 20 

HA C 

40 
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12 Participação na Associação Atlética da Medicina do 

Mucuri – AAMUC - atleta 

12 HP comprovadas = 1 HAC 24 

13 Participação em atividades beneficentes 8 HP comprovadas = 1 HAC 20 

14 Doação de sangue 1 doação de sangue comprovada= 3 HAC 18 

15 Atuação como preletor em seminários e palestras, cursos, 

minicursos ou oficinas relacionados à extensão 

universitária. 

1 atuação comprovada = 5 HAC 25 

16 Atuação como monitor em cursos, minicursos ou 

oficinas relacionadas à extensão universitária. 

1 atuação comprovada = 3 HAC 15 

17 Atuação como bolsista atividade 4 horas de atividade comprovadas = 1 HAC 36 

18 Atuação como mesário em eleições institucionais, 

municipais, estaduais ou nacionais. 

1 atuação comprovada = 2 HAC - 

19 Participação em eventos oficiais de extensão 

universitária e/ou de interesse social, artístico, cultural ou 

humanístico com apresentação de trabalho. 

4 HP comprovadas = 2 HAC 40 

20 Participação em eventos oficiais de extensão 

universitária e/ou de interesse social, artístico, cultural ou 

humanístico sem apresentação de trabalho. 

8 HP comprovadas = 2 HAC 20 

21 Publicações em revistas / periódicos de extensão 

universitária, cultura ou arte. 

1 publicação comprovada = 10 HAC 50 

22 Publicações em revistas / periódicos de extensão 

universitária, cultura ou arte indexadas. 

1 publicação comprovada = 15 HAC 75 

23 Publicações em anais de eventos relacionados à extensão 

universitária, cultura ou arte. 

1 publicação comprovada = 6 HAC 30 

24 Participação em eventos relacionados à extensão 

universitária, cultura ou arte sem declaração de carga 

horária no certificado. 

1 dia de participação comprovada = 1 HAC 20 

25 Participação em eventos científicos relacionados à 

FAMMUC ou à UFVJM como secretário, recepcionistas 

ou outras atividades de caráter organizativo/ auxiliar. 

1 HP comprovada = 2 HAC 30 

HP: hora de participação 

HAC: hora de atividades complementares 

 

 



Grupo II - Atividades de iniciação científica e específicas da formação médica  

Nº Atividade Critério de conversão Nº máximo de 

HAC aceitas 

26 Aprovação em disciplinas de curso de graduação 

presencial / optativas, exceto aquelas ofertadas ou 

equivalentes às  disciplinas da FAMMUC. 

12 HP comprovadas = 1 HAC 15 

27 Participação em palestras, congressos, cursos e 

simpósios relacionados direta e especificamente a temas 

Médicos. 

4 HP comprovadas = 1 HAC 15 

28 Participação efetiva na organização de eventos de caráter 

acadêmico 

4 HP comprovadas = 1 HAC 15 

29 Atuação como preletor em palestras e seminários de 

caráter científico e relacionados à saúde promovidos pela 

UFVJM ou por entidade reconhecidamente atuante na 

área de saúde. 

1 atuação comprovada = 5 HAC 25 

30 Atuação como preletor em cursos, minicursos e oficinas 

de caráter científico e relacionados à saúde promovidos 

pela UFVJM ou por entidade reconhecidamente atuante 

na área de saúde. 

1 atuação comprovada = 1 HAC 25 

31 Apresentação de trabalhos na forma de pôster ou oral em 

eventos relacionados direta e especificamente a temas 

Médicos. 

1 apresentação comprovada = 4 HAC 20 

32 Participação em projetos de iniciação científica ofertados 

pela FAMMUC, remunerados ou não 

4 HP comprovadas = 1 HAC 40 

33 Participação em atividades de monitoria  ofertadas pela 

FAMMUC, remunerados ou não 

4 HP comprovadas = 1 HAC 40 

34 Publicações em revistas técnicas. 1 publicação comprovada = 10 HAC 50 

35 Publicações em revistas técnicas indexadas. 1 publicação comprovada = 15 HAC 75 

36 Publicações em anais de eventos relacionadas direta e 

especificamente a temas Médicos. 

1 publicação comprovada = 6 HAC 30 

37 Participação em Ligas Acadêmicas 4 HP comprovadas = 1 HAC 40 

 Participação em Diretório Científico do Curso de 

Medicina de Teófilo Otoni (DICTO) 

1 ciclo de gestão (1 ano) comprovado = 20 

HA C 

40 

38 Participação em visitas técnicas organizadas pela 4 HP comprovadas = 1 HAC 10 



UFVJM, extra-curricularres, que não constem na carga 

horária modular. 

39 Participação em estágio de férias, extracurriculares 

ambulatoriais ou hospitalares em instituições públicas ou 

privadas desde que devidamente comprovadas por 

certificado em papel timbrado da instituição, assinados 

por seu representante legal E pelo MÉDICO responsável 

pela supervisão do estágio extracurricular e previamente 

aprovado pelo Colegiado do Curso de Medicina. 

4 HP comprovadas = 1 HAC 20 

40 Participação em cursos online de fundamento científico, 

direta e especificamente relacionados à saúde, desde que 

aprovados pelo Colegiado do Curso de Medicina. 

4 HP comprovadas = 1 HAC 30 

41 Participação em programas de intercâmbio internacional 

específicos da área médica. 

1 mês de participação comprovado =  10 

HAC 

40 

42 Participação em eventos de pesquisa, sem declaração de 

carga horária no certificado 

1 dia de participação comprovada = 1 HAC 20 

43 Participação em campanhas de vacinação, 

conscientização, passeatas temáticas promovidas pela 

FAMMUC ou pelas Instituições formalmente parceiras 

do Curso de Medicina 

4 HP comprovadas = 1 HAC 20 

 

HP: hora de participação 

HAC: hora de atividades complementares 

 

 

 


