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ANEXO II 

 

 

TABELA DE CONVERSÃO DE CARGA HORÁRIA 

CONSIDERADA (HAC) PARA ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
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Categoria da 
Atividade 

Tipo de Atividade Carga Horária 
Considerada  

Código da 
atividade 

Disciplinas de outros cursos das diversas carreiras da 
universidade não previstas no curso de Farmácia relacionados à 
área de formação. 

3 HAC a cada 
10 horas da 
disciplina 

ATV00628 

Realização de cursos de língua estrangeira, dentro ou fora 
da UFES 

3 HAC a cada 
10 horas de 

curso 

ATV00629 

Certificado de proficiência em Língua estrangeira. 10 HAC por 
exame 

ATV00630 

Monitorias regimentalmente estabelecidas pela UFES. 45 HAC por 
ano 

ATV00631 

Participação em projetos ou ações (educativos, artísticos, 
esportivas e culturais) de intervenção social, inclusive 
voluntariado, de curta duração, relacionadas à área de 
formação.  

10 HAC por 
semestre 

ATV00632 

Participação como ouvinte em seminários, simpósios, 
congressos, colóquios e encontros nacionais, regionais e 
internacionais de ensino, promovidos pela UFES ou por outras 
Instituições de Ensino Superior (IES). 

1 HAC a cada 
4 horas 

ATV00633 

Participação em defesas de TCC, de mestrado ou de doutorado 
no CEUNES. 

1 HAC por 
defesa 

ATV00634 

Participação em cursos de curta duração, mini-cursos ou 
oficinas de atualização relacionadas à área de formação, 
promovidos pela UFES ou por outras IES. 

1 HAC a cada 
4 horas 

ATV00635 

 
Atividades 
de Ensino 

 

Realização de estágios extracurriculares relacionados à área 
de formação. 

3 HAC a cada 
10 horas de 
estágio 

ATV00636 

Categoria da 
atividade Tipo de atividade Carga Horária 

Considerada  
Código da 
atividade 

Participação em projetos de pesquisa na UFES, outras IES 
reconhecidas pelo MEC ou Institutos de Pesquisa. 

45 HAC por 
ano 

ATV00637 

Publicação de trabalhos em periódicos da área de Farmácia, 
reconhecidos pelo Colegiado do Curso. 

35 HAC por 
trabalho 

ATV00638 Atividades 
de 

Pesquisa 
 

Participação com apresentação oral de trabalho em 
seminários, simpósios, congressos, colóquios e encontros 
nacionais, regionais e internacionais de pesquisa, promovidos 
pela UFES ou por outras Instituições de Ensino Superior (IES). 

10 HAC por 
participação 

ATV00639 
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Participação com apresentação de pôster em seminários, 
simpósios, congressos, colóquios e encontros nacionais, 
regionais e internacionais de pesquisa, promovidos pela UFES 
ou por outras Instituições de Ensino Superior (IES). 

5 HAC por 
participação 

ATV00640 

 
Participação como ouvinte em seminários, semanas, 
simpósios, congressos, colóquios e encontros nacionais, 
regionais e internacionais de pesquisa, promovidos pela UFES 
ou por outras IES. 

1 HAC a cada 
4 horas 

ATV00641 

Categoria da 
atividade 

Tipo de atividade Carga Horária 
Considerada  

Código da 
atividade 

Participação em programas ou projetos de extensão na 
UFES, outras IES reconhecidas pelo MEC ou Institutos de 
Pesquisa. 

45 HAC por 
ano 

ATV00642 

Publicação de trabalhos em periódicos da área de Farmácia, 
aceitos pelo Colegiado do Curso. 

35 HAC por 
trabalho 

ATV00643 

Participação com apresentação oral em seminários, semanas, 
simpósios, congressos, colóquios e encontros nacionais, 
regionais e internacionais de extensão, promovidos pela UFES 
ou por outras IES. 

10 HAC por 
participação 

ATV00644 

Participação com apresentação em pôster em seminários, 
semanas, simpósios, congressos, colóquios e encontros 
nacionais, regionais e internacionais de extensão, promovidos 
pela UFES ou por outras IES. 

5 HAC por 
participação 

ATV00645 

Participação como ouvinte em seminários, simpósios, 
congressos, colóquios e encontros nacionais, regionais e 
internacionais de extensão, promovidos pela UFES ou por outras 
IES. 

1 HAC a cada 
4 horas 

ATV00646 

Participação de comissão organizadora de seminários, 
simpósios, congressos, colóquios e encontros nacionais, 
regionais e internacionais, promovidos pela UFES ou por outras 
IES. 

Até 10 HAC 
por 

participação 

ATV00647 

Participação em ações de extensão (educativos, artísticos, 
esportivas e culturais) de intervenção social, inclusive 
voluntariado, de curta duração, relacionada à área de formação.  

10 HAC por 
semestre 

ATV00648 

Participação em cursos de curta duração, mini-cursos ou 
oficinas de atualização relacionadas à área de formação, 
promovidos pela UFES ou por outras IES. 

1 HAC por 
período de 4 

horas 

ATV00635 

Participação como conselheiro em Colegiados, Câmaras e 
Conselhos da UFES. 

10 HAC por 
ano 

ATV00649 

Atividades 
de 

Extensão 
 

Participação como membro da direção ou coordenação em 
Órgãos de Representação Estudantil. 

10 HAC por 
ano 

ATV00650 

OBS: Todas as conversões devem ter os valores arredondados para 
valores superiores. 


