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Rl:(;111,.4i\l l-INDO 1)1-: A'rlVll)AI)ES COi\ll'LENIENTARES 1)o CI.ileso l)l
l:N l-'l.:leXIA(;l: NI

CAI'íTIÍLo l

l)ax (lisposiçõcs pi'climinarcs

'\i-t. l " - O })rcscntc icgulaíllcnto tcnl por objetivo t30tmatiziu a rcujização das atividadcs

coínplcmcnlarcs dn curso de (}iadtinçãn ein [ n]bm)ügcnl dii Univcrsidatlc l;cdcntl de
Sailtu (.'alarinu (UI.'SC' )

\i'l, .I" - A inclusão dc itti\.'idade's complementilres no Curso dc Gi'oduação dc

lentbimltgem tla UFS(' lundamema-sc na ltcsolução CNE/CES n" 3. de 7 clc
ntivtinllt'o dc 2t)lll c na Resolução CNE/CES n' 2. de 18 de junho de 3(i07. as quais
dispõe sobre carril Itol-ária mínima c llioccdimcnlo relativos à intcgi'alização e cluntção
tios cultos dc yriidtiítção. l)achaielados na nu)diili i idc l)I'cscncial

CAPITA Lo ll

[)a natui'cnt (]as ntividadcs cump]cmcntai'cs

-\i'l. 3' - As atlvidadcs comi)lcnc11taies são compostas por ati\;idtldcs quc

complcmclltan o l úclco teórico-pr:ético central das discipliílas do rclbrido curso.

collli)iiltc expresso cm scu Projt'lo Pedztg(Syico do ('Riso {PP(. ). ('aractcl'iza-se l)or

atividadcs complci ]cntíiics: piirticipação cn] grupos/pio.idos dc pcs(luisn c cxlcilsâo. as

tluais são tlcsci[volviclas a ]artii du iniciativil do académico. estimulado pulos

pro[bssoics. As u]i\i(]ac]es compjemcntaics são lltividadcs de tbl-lní ção complementar

:illcrta- as tluais passam a integral o ptogrunlti e a Galga horária das disciplinas. desde

(luc })rcx.ialllcntc propostas c avaliadas. cm teimas clc pertinência íi tbi-tnação do
icacjêlllico

$lo - As ittividades dc itrticulação coill glupcls/pro.fetos dc pcs(leis:t c extensão rclLlcln-

sc às atividaclcs cine o académico clcscnvolvc .iuilto a grupos c ptoletos dc pcsqttisa ou tlc

extensão. le\ idamcntc cadastrados na })latatbima motes {UI''SC) c af)ro\aços pelo
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dc'parlamento dc origem. com o aconlllnnhamcnto tto pl'ofêssor rcspoilsá\ cl. descia tluc

seialu avzlliadas como pertinciltcs à lbi'lllação do académico

$2' - As atividadcs çomlllcilicntat'cs. cmhorH cstqiiun ai'ticulaclas ao núcleo tcórico-

l)i'iltico das cliscipliltas. l)ossucnl caiátei' {lbrigittóric}. coníolmc licsolução CNl{/('llS n'

3. tlc 7 dc novcml)ro dc 2001. art.8

CAI)IT'l.{LO l ll

l)os ol).ictivos das :itivi(la(lcs (lo núclc llc\ívcl

ó.I't. 4" - O al)iovcilumcnto dcssits atividadcs nas discipliil:\s cuiriculaics visa aml)liam o

llroccsso de aprendizagem c teill lloi finalidades:

1 - Aptimotar o çoilllcçitucntn curricular. cientíl\co c cultural. em uma perspectiva

multidisciplinar. intcrclisciplinal' c transcjisciplinar:

ll - I'topolciotlai' ao académico o conllecimcnto de outras icalidades contribuindo nit

formação espccínica c geral dcn académico dc graduação em cnlbimagcm;

111 - Permitir a troca de experiências cm outros csl)aços l)edílgógicos: sociais c culturais:

IV -- E)c]]cllciar o itc;tclên ico cona ativida lcs dc cunho comtlnitário c interesse c{ lcli\:o:

V - OI)orluilizar it tomada dc decisões segundo interesses c alltidõcs. clc lbrma
t )votccci o exercício tla autmlnmia.

CAlll'!'l.JLO [\

l)a carga hor:li ia c oi'gania:lção d:t ativi(lajes

.\i't. 5' - As ativi(Jades conlpletllentaics 110 curso tlc graduação clc cnktinagcm tla ( JFS(

dcvcrãcl intcgrali .ar 1 00 horas/reiogio c'HI consonância caril a Resolução CNl!/('l:S n' 2.

de 1 8 dc .junho dc 20(]7.

A.rt. CI' - A integialização da carga hoiüria total das }itiviciadcs ctlnlplcmentztics tlevciá

ocos'rcr obrigatoriamente até o llilal da 8' (oitava) Ihse do curso.

4r1. 7' - Cada ttisciplin:t do eixo f\indamental nfcrccida da I' (primeira) à 8" (oitava)

hsc do cuido ficará tcspotlsãvel l)or dcstinai o núncio dc llaias pré-cstahclccidas-

coilsidcraildn 2.5% tias hor ts totais do Guisa(Apêildicc A).
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'\i1. 8" .- o controle transe-cisül c avaliação das horits das atividüdes conlplcmcntiucs

l)alia fins tlc tcconhccimciuo llc lril a ciligo dü sccielaria da curso. cine clcverá realiza-lo

club'ulllc- u 3" (lci'ceira). 5:' í(quinta) c 7" (sétjíllü) f ISC

-'\il. y" - o í'l)( do Cui-se dc (;iitduação c'M f:nlbnnugenl {lcvelií coiltcinl)lai alia-idade's

coinplcinclitaics através t]c cstu(]os c pniticas ii dcllc11clc11tcs. llrcscncillis c/ou a

tlistâilcia. a saber: iilonitolias c estágios: plogritmas dc iniciação ciciltíllca: programas
dc extensão: estudos conlplcil ctll ires c cursos i'balizados cn] OLilrüs árc:ls :illlls

CAPITUI.o 'b'

Quanto ao rcconhccimcrlto c ia]idação t]a carga hoi-ária c (]o conlcúdti

'\it. 1 0" - Salão iccoilhccidas como ativicl tules conlplenlentares. atividacles relaciclnüdíls

ii iilcii dc Saúde. I'duração. Socio(tarte. illoniloiia. pes(luisit c Quilos canil)tmc
IApéildicc 13):

\it. 1 1 '-- A carga Itoiáiia das atividades coiltplenlentares scF:í validiidii il cada semestre

pclt} ('olcgiaclo do ('urso dc Graduação cn] Enlbnlltigcm.

CAPITA..Í1,0 vl

l)as disposições finais

\rt. l.!" Os casos oiuissos ncslc rcgulat lc11tcl serão tesnlvidos pelo Cojcgiado do

('urso dc (ita luaçãt} clu lti lblmltgcm

âll. 1 3'' - o llicsciltc regular cRIo será ítl)lic:ivel uos tlcu iêlllicos quc ingicssürcm-ncl

curso a llartir dc 2(} 1 (l.

[:]orianópo] is.!g.ã. de .MDl]l\n ].'t8 t]e 20 1 5

Aprovado em reunião do Colegiado do Curso de
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Apêndice A (Número de horas de cada disciplina)

Semestre Disciplina Niimero de horas relógio
propostas para serem

l retiradas
5,3l INT520],- Processa de viver hçimano

Sociedade/ambiente e saúde - 144h

2' INT5202- Processo de viver humano ll,
Práticas de Saúde - 2116h

8,0

INT530S-Fundamentos para o cuidado
profissional, processo de viver lit-. --
378h

14,0
3

4

5

INTS2Q3- O cuidado no processo de
viver humano 1- Condição clínic'a de
saúde - 252h

9,3

iNTS204- processo
de viver humano lll

8,0

8,0

16,0
6' INTS206 Processo de viver humano IV-

Saúde da mulher do neonata da criança
e do adolescente -- 432h

7 INTS206 Processo de viver humano V
Atenção básica a saúde mental 432h 16,0

8'

9'

10

INT 5208 Gestão em Saúde e
Enfermagem -- 414h 15,4

INT 52111 Estágio supewisionado l 0

INT 52].2 Estágio supervisionado ll iO

TOTAL: ].OQ horas relógio

Ailrovado em reunião do Colegiada do Curso de

Data: .]5 /.\S /u,t :

hÚÚ.'*
bcoardXitior da Curo de Gnduaçãa /

'=iU=:'múSÊIE?



Apêndice B-Tabela de atividades complementares a serem validados

Atividade

Participação em evento científico,

cultural ou de extensão(palestras.
mostras, corlgressos, jornadas e
similcares}

Carga horária constantê no l Certificado de participação
certificado

Participação em projeto de pesquisa
ou extensão

Participação em atividades de

extensão (campanhas de vacinação,
mutirões, ativídades educativas e
afins)

Participação em grupo de pesquisa
ou liga estudanti
Apresentação de trabalho em
evento clerltífico, cultural ou de
extensão, como relator

Publicação de artigo em periódico
indexado

Cursos extracurriculares {difusão,

atualízação, etc.), presencíais e a
distância

Estágios extracurr-oculares

Cada semestre equivale a
20hs

Carga hõráría constante na

declaração

Declaração feita pelo
l professor responsável

Declaração pela instituição

ou professor responsável

Cada semestre equivale a
15h

Cada trabalho apresentado
equivale a 4h

Oeclaração feita pelo
professor responsável

Certificado de apresentação

Cada artigo publicado
equivale a Sh

Carga horária consta nte no
certificado

Ccaíta de aceite ou primeirta
página do artigo publicado
Certificado de participação

Carga florária constante rlo
documento comprobatório

Declaração da unidade
concedente ou cópia do

teimo de compromisso
assinado pelo enfermeiro da
unidade cor;cedente

Declaração por parte da
Instituição

Cada semestre equivaleRepresentação discente em
colegiados e entidades estudantis
INFR e UFSC)

Viagens didáticas e visitas técnicas Carga horária constante no
certificado

Cada semestre de
monitoria equivale a 20h

Certificado e relatório

Monitarias em disciplinas do curso

de graduação em enfermagem

Declaração por pane da

instituição ou professor
responsável pela disciplina

Certifictado fornecido pela
comissão organizadora do
evêrito

[)eclaração fornecida peia

Associação Atlética

- -' ]

Monitorias ou participação em
comissões organizadoras de eventos
científicos, culturais ou de extensão

Participação em atlvidades
esportivas, representando a UFSC

Carga horárica constante no
certificado

Cada semestre de

participação equivale a 3h
e cada evento esportivo
equivale a Ih

Cada semestre equivale caParticipação em ativídades Declaração por parte da



administrativas da UFSC como
bolsistca

Participação em atividades culturais
jteatro, cinema,.movimentos
estudantis, visitas a museus, recitais.
exposições. etc:}

4h instituição ou chefia

Cada participação será
convertida em lLh

CQmprovante Ideclaração,
ingresso ou similar) e

relatório justificando escolha
da atividade, asslnl como
contribuição na formação do
estudante

Declaração por parte da
Instituição

Participação como fiscal de l Cada participação equivale
processos seletivos da UFSC ja 4h

Semana da enfermagem i Conforme declaração de
pa lticipaçã o

Obs. Cada atividade desenvolvida pelo académico será validada com
limite total de t)aras.

no máximo 40% do

Aprovado em reunião do co\egiado do Curso de
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