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Mestrado Profissional em Ensino na Saúde

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Sobre as Atividades Complementares, reza o Regulamento do MEPES - Resolução CEPEC 1046,
que obedece à Resolução 972 da UFG:
Art. 51. O número mínimo de créditos necessários à integralização do Mestrado Profissional em
Ensino na Saúde é de vinte e dois (22), distribuídos da forma especificada abaixo:
I - 12 créditos em disciplinas obrigatórias;
II - 08 créditos em disciplinas optativas;
III - 02 créditos em atividades complementares;
IV - 16 créditos na defesa do produto final.
Art. 52. Cada crédito corresponde a quinze (15) horas de atividades em disciplinas teóricas, práticas
ou teórico-práticas e a quarenta e cinco (45) horas de atividades complementares.
Art. 53. A integralização dos créditos em atividades complementares deverá ser homologada pela CPG
segundo normas especificas para este fim.
Parágrafo único. As atividades complementares deverão ter sido exercidas e comprovadas durante o
período em que o aluno estiver regularmente matriculado no Programa.
Art. 54. O Estágio Docência é atividade obrigatória podendo ser computado como atividade
complementar e será regulamentado conforme as normas vigentes na UFG.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
1. Estágio Docência
2. Trabalho apresentado em evento científico
com resumo publicado em anais, na linha de
pesquisa da dissertação.

EQUIVALENCIA EM HORAS
até 30 horas
Apresentação oral e publicação em
evento nacional ou regional = 10 h
Apresentação oral e publicação em
evento internacional = 14 h
Apresentação de pôster publicado em
anais = 5h
- pontuação máxima = 30 h
3. Resumo completo publicado em Anais de - acrescentar 6 horas se evento
eventos (referente aos trabalhos do item 2)
internacional
- acrescentar 3 horas se evento
nacional, regional ou local
4. Artigo aceito ou Artigo Qualis A1 e A2 50h
publicado
em Artigo Qualis B1 e B2 40h
periódicos científicos Artigo Qualis B3 e B4 30h
especializados
Artigo Qualis B5
20h
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5. Livro, organização de livro e/ou capítulo de
livro, com tema relacionado à dissertação e de
reconhecido mérito na área.
6. Manual Técnico ou capítulo de Manual
Técnico, com corpo editorial, acima de 05
(cinco) páginas.
7. Participação em estágio de treinamento
especializado relacionados à linha de pesquisa
em que estiver inserido, em Instituições ou
Centros de Pesquisa, com comprovação das
atividades desenvolvidas sob supervisão de
profissional habilitado na área.
8. Participação em cursos e oficinas
relacionados à linha de pesquisa.

De 6 a 30 páginas = 15 h
Acima de 30 páginas = 25 h
- pontuação máxima 50 h
10 h
- pontuação máxima 20 h
De 20 a 40 h estágio = 10 h
De 41 a 60 h estágio = 20 h
Mais de 61 h estágio = 30 h
- pontuação máxima 40 h

Pontuação igual à metade da carga
horária do curso.
- pontuação máxima 40 h
9. Participação em Comissão Científica de 7 horas por evento internacional
evento internacional, nacional, regional e local, 5 horas por evento nacional
relacionado à linha de pesquisa.
3 horas por evento regional
2 horas por evento local
pontuação máxima 15 h
10. Participação em eventos científicos 8 h por evento
(congressos,
seminários,
workshops,
simpósios) relacionados à linha de pesquisa - pontuação máxima 24 h
com carga horária maior que 08 horas;
10.1. Participação em outros eventos 2 h por evento
científicos com carga horária maior que 08
horas.
- pontuação máxima 20 h
11. Assistir à qualificação ou defesa de Qualificação: 1 h
Dissertação/Tese em áreas afins.
Defesa: 2 h
- pontuação máxima 10 h
12. Participação em Projeto(s) de Pesquisa ou 10 a 20 h de participação = 5 h
atividade de Extensão em tema relacionado à 21 a 30 h de participação = 8 h
linha de pesquisa.
31 a 40 h = 10 h
41 a 50 h =12 h
Acima de 50 h de participação = 15 h

13. Ministrar palestra ou cursos

14. Participação em banca de TCC (graduação

- pontuação máxima 40 h
4 a 10h de participação= 5 h
10 a 20 h de participação= 10h
acima de 20 horas=20h
2 horas
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e especialização)
15. Orientação
especialização)
C.H. TOTAL

de

TCC

(graduação

- pontuação máxima: 10 h
e 5 horas
- pontuação máxima: 15 h
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