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INTRODUÇÃO 

Este manual tem como objetivo orientar o aluno do Curso de Odontologia 

da Universidade Ibirapuera quanto ao cumprimento da carga horária destinada 

às Atividades Complementares, de acordo com a legislação em vigor e o 

Regulamento Institucional da Universidade Ibirapuera. 

Este manual tem ainda, como finalidade, normalizar o registro e 

validação das atividades complementares, para o Curso de Odontologia da 

Universidade Ibirapuera, sendo o seu integral cumprimento indispensável para 

a colação de grau. 

As Atividades Complementares são componentes curriculares de 

natureza acadêmico-científico-cultural e visam aprimorar a formação 

acadêmica, por meio de temas, abordagens e vivências diferenciadas, mantendo 

coerência com os conteúdos previstos no projeto pedagógico do curso. Ainda, 

proporcionam flexibilidade e enriquecimento curricular descritas no projeto 

pedagógico do Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera, ampliando as 

possibilidades da interação acadêmica, flexibilização curricular, criação, 

produção e compartilhamento do conhecimento. 

O desenvolvimento de Atividades Complementares enriquece o processo 

ensino-aprendizagem, privilegiando: a complementação da formação social e 

profissional; a disseminação de conhecimentos e a prestação de serviços. 

Promove a assistência acadêmica, a iniciação científica e tecnológica e a 

realização de atividades culturais e sociais. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia da Universidade 

Ibirapuera estabelece o cumprimento mínimo obrigatório de 360 

Horas/Créditos de atividades complementares, e deverá ser realizada durante a 

integralização do curso no qual o aluno estiver matriculado. 

As atividades complementares não podem ser confundidas com as 

atividades de estágio curricular supervisionado e com práticas profissionais 

curriculares específicas. 

 As Atividades Complementares poderão ser realizadas interna ou 

externamente à instituição, com participação em eventos promovidos pela 

própria instituição ou por instituições públicas e privadas, desde que propiciem 

a formação delineada pela proposta pedagógica do curso em que o aluno estiver 

matriculado. 

 

 



 

CUMPRIMENTO DAS HORAS 

O total de horas necessárias deverá ser cumprido até o final do 10º 

período do curso.  

Apesar de que a apresentação (Inserção no sistema Acadêmico e entrega 

dos comprovantes) das atividades complementares serem obrigatórias apenas 

no último semestre do curso, é recomendado ao aluno que o desenvolvimento 

destas atividades ocorram desde o início do curso. Para que isso ocorra, é 

interessante que o aluno cumpra e realize o registro acadêmico de parte destas 

atividades durante todos os semestres letivos do curso, a fim de não acumular 

para o último período do curso. 

 

INSERÇÃO DAS ATIVIDADES NO SISTEMA ACADÊMICO 

De posse do comprovante da atividade complementar realizada, o aluno deverá 

realizar a postagem no sistema acadêmico (Portal Acadêmico do Aluno). O aluno 

deverá inserir, no mínimo as seguintes informações, na forma descrita a seguir: 

• Tipo de atividade realizada (ACEx, ACPro, ACE, ACP, ACC e ACD) 

• Data de ocorrência ou data final da atividade. 

• No campo Observação/Descrição, descrever a atividade, inserir o título 

da atividade dentre outra informações contidas no comprovante da 

atividade.  

• Ao “Salvar” a atividade, será gerado um protocolo, que deverá ser 

impresso, anexado junto ao comprovante da atividade (certificado, 

diploma, declaração, relatório, etc...) e entregue para validação. 

• Os comprovantes das atividades complementares deverão ser entregues 

na recepção da clínica de Odontologia, junto ao protocolo gerado no 

momento da inserção no sistema acadêmico. 

*Há um campo para inserir o arquivo do comprovante, porém, mesmo 

que inserido, este deverá ser entregue impresso para sua validação. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 Semestralmente, ao início do semestre letivo, será divulgado pela Pró-

reitoria de Graduação, um cronograma das atividades complementares. Neste 

cronograma constará as datas que regularão as atividades no semestre, como 

segue: 



 

✓ Prazo para inserção pelos alunos no sistema acadêmico das atividades 

complementares realizadas ao longo do semestre letivo. 

✓ Prazo para a entrega de cópias dos documentos comprobatórios das 

atividades realizadas. 

✓ Prazo para os professores responsáveis realizarem a validação no sistema 

acadêmico das atividades postadas, após a análise dos documentos 

recebidos. 

✓ Prazo para o aluno entrar com recurso junto a Central de Atendimento. 

✓ Prazo da publicação do resultado do recurso. 

 

PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DOS COMPROVANTES  

Os discentes deverão entregar uma cópia simples do comprovante da 

atividade realizada, na recepção da clínica de Odontologia, com o protocolo de 

registro no sistema acadêmico impresso e anexado. O horário de entrega será 

das 09h00 às 21h00, de segunda à sexta-feira. 

Para as Atividades Complementares Culturais, o comprovante da 

atividade a ser entregue deverá ser o ORIGINAL, e não apenas cópia simples, 

como nas outras categorias de atividades. 

O professor responsável pela validação das Atividades Complementares 

poderá, a qualquer momento, solicitar ao aluno o comprovante original para 

comparação com a cópia do comprovante entregue. Poderá também solicitar 

documentos comprobatórios extras, em caso de dúvidas.  

 

RESPONSABILIDADE PELO ACOMPANHAMENTO DAS HORAS 

COMPLEMENTARES  

O aluno tem a inteira responsabilidade pelo encaminhamento e 

acompanhamento das horas complementares realizadas ao longo de seu curso 

na Universidade, bem como pela entrega dos documentos que comprovem a 

realização das atividades realizadas. Casos omissos serão decididos pelo 

Colegiado do Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera. 

 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE 

É de inteira responsabilidade do aluno a entrega de comprovantes 

legítimos, das atividades realizadas. Casos de fraudes, serão encaminhados ao 

colegiados do curso para sanção regimental, prevista pela Universidade.



 

ATRIBUIÇÕES DE CRÉDITOS POR TIPO DE ATIVIDADE 

 

Modalidades Atividade Horas  Documentos Para Comprovação 

ACEx 
Atividades 

Complementares de 
Extensão 

(até 300 horas) 

Visitas técnicas (Empresas de áreas da saúde, editoras, bibliotecas, museus, 
exposições) 

20 Horas/Crédito 

por evento 
Certificado ou relatório do promotor da visita 

Total limitado em 
100 Horas/Crédito 

Participação em cursos (relacionados à área do curso ou correlata) de extensão, 
aperfeiçoamento, atualização, etc... 

* e *** Certificado especificando a carga horária 

Participação em cursos de Ensino à distância (relacionados à área do curso ou 
correlata) de extensão, aperfeiçoamento, atualização, etc...  

* 

Certificado especificando a carga horária 10 horas em EAD 
equivale a 1 

Horas/Crédito  

Participação em feiras anexas a congressos, seminários e cursos. 

* 

Certificado especificando as datas de 
comparecimento ao evento 

10 Horas/Crédito por 
dia de participação ou 

número de horas 
especificado 

Participação e organização em palestras, congressos, seminários, conferências, 
cursos, mini-cursos e eventos em área específica do curso ou em área correlata 
ao curso (porém com temas que possibilitem um acréscimo de conhecimento 
e/ou prática na área específica do curso) 

* Certificado especificando a carga horária 

ACPro 
Atividades 

Complementares 
Profissionais 

(até 120 horas) 

Estágios Extracurriculares estão proibidos pelo Conselho Federal de 

Odontologia (CFO). 
* e ** 

Declaração da instituição ou promotor do 

estágio 

 

 

 

 



 

ATRIBUIÇÕES DE CRÉDITOS POR TIPO DE ATIVIDADE 

  

Modalidades Atividade Horas  Documentos Para Comprovação 

ACE 
Atividades 

Complementares de ensino 
(até 300 horas) 

Grupos de estudos orientados por docentes da Universidade Ibirapuera * 
Declaração do professor especificando a carga 
horária  

Disciplina extracurricular cursada com aprovação / Cursos de Idiomas / Curso 

de Informática 
* Histórico Escolar / Certificado 

Participação em programas e cursos de nivelamento * Certificado especificando carga horária 

Participação em Programa de Monitoria * Certificado especificando carga horária 

Participação em eventos e programas de responsabilidade social (Ex.: Ensino 

Responsável) 
* Certificado especificando carga horária 

ACC 
Atividades 

Complementares Culturais  
(até 40 horas) 

Vernisagens, exposições, museus, parques temáticos, feiras não ligadas à área 
do curso, peças teatrais, visitas a pontos turísticos, filmes, livros etc. 

2 Horas/Crédito por 
atividade 

Ticket / ingresso original 

ACD 
Atividades 

Complementares Diversas 
(até 260 horas) 

Publicação em jornais, magazines, revistas não científicas etc. 10 Horas/Crédito Cópia da publicação e relatório 

Representação estudantil em órgãos colegiados e atuação como representante 
de turma 

30 Horas/Crédito por 
semestre 

Certificado ou declaração da Coordenação ou 
do colegiado do Curso 

Organização da Jornada Odontológica do Curso de Odontologia da Universidade 

Ibirapuera. 

60 Horas/Crédito por 

participação 

Certificado ou declaração da Coordenação ou 

do colegiado do Curso 

Organização e/ou trabalho em eventos culturais e esportivos promovidos ou não 

pela Universidade, com alguma ligação ao curso ou à Universidade. 

30 Horas/Crédito por 

evento 

Declaração da instituição ou organização do 

evento 

 

 

 

 



 

ATRIBUIÇÕES DE CRÉDITOS POR TIPO DE ATIVIDADE 

Modalidades Atividade Horas  Documentos Para Comprovação 

ACP 
Atividades 

Complementares de 
Pesquisa 

(até 300 horas) 

Projetos de iniciação científica orientados por docente pesquisador da 
Universidade Ibirapuera 

Até 160 Horas/Crédito 
por projeto 

Declaração do professor especificando carga 
horária 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos (Painéis, mesas clínicas, 
fórum científico, etc...) 

30 Horas/Crédito Cópia do certificado 

Publicação de Resumos em Anais de periódicos com Qualis 30 Horas/Crédito Cópia da capa e do resumo 

Publicação de Resumos em Anais de periódicos sem Qualis ou Anais eletrônicos 20 Horas/Crédito Cópia da capa e do resumo 

Publicação de artigos em periódicos científicos (Qualis A) 160 Horas/Crédito Cópia da capa e do trabalho  

Publicação de artigos em periódicos científicos (Qualis B1 e B2) 140 Horas/Crédito Cópia da capa e do trabalho  

Publicação de artigos em periódicos científicos (Qualis B3 e B4) 100 Horas/Crédito Cópia da capa e do trabalho  

Publicação de artigos em periódicos científicos (Qualis B5) 60 Horas/Crédito Cópia da capa e do trabalho  

Publicação de artigos em periódicos científicos (Qualis C) 30 Horas/Crédito Cópia da capa e do trabalho  

Publicação de artigos em periódicos científicos (Sem Qualis, porém indexada) 30 Horas/Crédito Cópia da capa e do trabalho  

Autor ou Organizador de livros Científicos na área do curso 100 Horas/Crédito Cópia da capa e ficha catalográfica  

Autor ou Organizador de livros Científicos em área correlata ao curso 80 Horas/Crédito Cópia da capa e ficha catalográfica  

Autor em capítulos de livros Científicos na área do curso 60 Horas/Crédito Cópia da capa e capítulo completo  

Autor em capítulos de livros Científicos em área correlata ao curso 40 Horas/Crédito Cópia da capa e capítulo completo  

 

* Número de horas especificado, com limite total de até 160 Horas, por atividade realizada. 

**Caso as atividades relacionadas a estágios supervisionados extracurriculares configurem exercício profissional 

privativo do “Assistente de Saúde Bucal” ou do “Técnico em Saúde Bucal”, os créditos/horas não serão atribuídos. 

***Cursos pagos, promovidos pelo Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera valerão 2 Horas/Crédito a cada 
hora realizada. 


