
   
 

   
 

APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EM ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO 

 
Nome: 

Matrícula: 

E-mail: 

Telefone: 

Curso: Medicina Veterinária 
 
Declaro, sob as penas previstas nos artigos 298 e 299 do Decreto Lei nº 2.848/1940 
(Código Penal Brasileiro), que a documentação e informações que apresento, para fins 
de integralização de créditos em atividades complementares, são autênticas e 
integralmente verídicas. 
Declaro estar esclarecido quanto ao teor da Resolução CCG/FAV XX/2018, que 
regulamenta as atividades complementares no âmbito do curso de graduação em 
Medicina Veterinária, e estou ciente de que a solicitação será analisada pela Comissão 
de Atividades Complementares. 

 
 

Brasília, de de 20 . 
 
 
 
 
 

 

assinatura 
 

Atividades Complementares Equivalência 
Créditos 

solicitados 
Créditos 

concedidos 

1) Atividades de extensão 

a) participação em comissões coordenadoras (ou 
organizadoras) de evento de extensão devidamente 
registrado nos órgãos competentes da UnB 

1 crédito / evento 
de carga horária 
mínima de 40 

horas 

  

b) participação em cursos, seminários e demais 
atividades de extensão universitária 

1 crédito / 15 
horas de curso   

2) Atividades de iniciação científica 
a) participação em projeto de pesquisa de Iniciação 
Científica (PIC/UnB) 

1 crédito / PIC 
concluído   

b) prêmio ou menção honrosa pelo PIC/UnB 
1 crédito / prêmio 

ou menção 
honrosa 

  



   
 

   
 

3) Estágios não obrigatórios (incluir o termo de compromisso de estágio assinado 
pela DAIA, além da declaração ou certificado de horas cumpridas) 

a) instituições públicas 1 crédito / 40 horas 
comprovadas de estágio   

b) instituições privadas 1 crédito / 40 horas 
comprovadas de estágio   

4) Publicações técnicas e científicas 

a) apresentação de trabalhos científicos na 
forma de pôster em eventos nacionais 

1 crédito / 2 
apresentações   

b) apresentação de trabalhos científicos na 
forma oral em eventos nacionais 1 crédito / apresentação   

c) apresentação de trabalhos científicos na 
forma de pôster em eventos internacionais 1 crédito / apresentação   

d) apresentação de trabalhos científicos na 
forma oral em eventos internacionais 

2 créditos / 
apresentação   

e) Publicação de artigos científicos em 
periódicos indexados 1 crédito / artigo   

f) Publicação de artigos em revistas 
técnicas 1 crédito / 2 artigos   

g) premiações recebidas por Comitês 
Científicos 1 crédito / premiação   

5) Organização e participação em eventos científicos 

a) membro de comissão organizadora 
1 crédito / evento de 

carga horária mínima de 
40 horas 

  

b) participação como palestrante 1 crédito / palestra   

c) participação como ouvinte 1 crédito / 2 eventos   

6) Atividades de representação formal em órgãos Colegiados internos ou externos à 
Unidade Acadêmica 

a) membro de Comissões internas ou 
externas à Unidade Acadêmica 

1 crédito / ano 
ininterrupto   

b) membro representante no Colegiado de 
Curso de Graduação em Medicina 
Veterinária 

1 crédito / ano 
ininterrupto   

c) membro representante no Conselho da 
FAV 

1 crédito / ano 
ininterrupto   

d) membro representante em Câmaras 
internas ou externas à UnB 

1 crédito / ano 
ininterrupto   

e) membro do Centro Acadêmico de 
Medicina Veterinária 

1 crédito / ano 
ininterrupto   



   
 

   
 

7) Disciplinas de outros cursos/habilitações cursadas em outras instituições 
a) instituições nacionais 1 crédito / 15 horas   

b) instituições estrangeiras 1 crédito / 15 horas   

8) Atividades de extensão externas à UnB 
a) instituições públicas 1 crédito / projeto   

b) instituições privadas 1 crédito / projeto   

9) Atividades desenvolvidas em Programa de Educação Tutorial (PET) 
a) participação em Programa de Educação 
Tutorial 

0,5 crédito / ano de 
participação 

  

10) Participação formal em Comitê Gestor de Empresa Júnior 

a) membro de Comitê Gestor de Empresa 
Júnior do curso de Medicina Veterinária 

1 crédito / ano de 
participação   

TOTAL DE CRÉDITOS APROVADOS 
(limite: 04 créditos) 

 

 


