
 
 
 
 
 
 
 

Faculdade de Farmácia/UFG, Rua 240, esquina com a 5ª Avenida, s/nº Setor Leste Universitário, CEP: 74605-170 
– Goiânia – GO Telefone (0xx62) 3209-6442 ou 3209-6044 E-mail: ppgaas@gmail.com 

www.ppgaas.farmacia.ufg.br 

Página 1 de 6 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA CPG-AAS nº 4 
 
 

Aprova a Instrução Normativa CPG-AAS nº 4 

do Regulamento do Programa de Pós-

Graduação em Assistência e Avaliação em 

Saúde, nível Mestrado, da Faculdade de 

Farmácia. 

 
 

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ASSISTÊNCIA E AVALIAÇÃO EM SAÚDE DA FACULDADE DE FARMÁCIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições regimentais segundo 

RESOLUÇÃO CEPEC nº 1403/2016. 

 

Resolve: 

 

Art 1º Aprovar a Instrução Normativa referente às atividades complementares do 

Programa de Pós-Graduação em Assistência e Avaliação em Saúde, nível Mestrado, da 

Faculdade de Farmácia, da Universidade Federal de Goiás, na forma de anexo a esta Normativa. 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data. 
 
 

Aprovada na Comissão Administrativa em 06 de novembro de 2017 

 

 

 

Goiânia, 06 de novembro de 2017 
 

 

 

Prof. Flavio Marques Lopes 
 

Coordenador do PPGAAS/FF/UFG 
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ANEXO: Instrução Normativa CPG-AAS nº 4 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

As Atividades Complementares serão regulamentadas por esta Instrução Normativa, como 

preconizado pelo Art. 46 da Resolução CEPEC 1403/2016.  

Art. 1º Para efeito de lançamento dos créditos no Sistema Acadêmico será necessário a 

solicitação oficial (ANEXO – I) da integralização dos créditos junto à coordenação do curso, 

assinada pelo orientador e orientando, ao final de cada semestre.  

§ 1º Apenas atividades desenvolvidas após o ingresso do aluno no PPG-AAS serão 

consideradas. 

§ 2º As atividades de cunho semestral, não terão validade para o semestre subsequente. 

§ 3º Para efeito do lançamento dos créditos obtidos pelo discente, serão considerados 

apenas os valores inteiros, desprezando-se as frações (exemplo: 4,75 créditos serão computados 

como 4 créditos). 

Art. 2º. Serão consideradas como complementares as atividades abaixo, relacionadas aos 

seus respectivos créditos: 

I - Participação em evento científico com apresentação de trabalho relacionado ao tema 

da dissertação publicado em anais ou similares, do qual o interessado é o primeiro autor e o 

coautor o respectivo orientador – meio (0,5) crédito para evento regional, setenta e cinco 

décimos de crédito (0,75) para evento nacional, um (1,0) para evento internacional. Aceitando no 

máximo dois (2,0) créditos durante o curso de mestrado;  

II - Participação em evento científico (palestras, seminários, congressos) como ouvinte – 

vinte e cinco décimos de crédito (0,25) por evento; Palestrante - meio (0,5) crédito por palestra; 

organizador de evento - um (1,0) crédito por evento. Aceitando no máximo um (1,0) crédito 

durante o curso de mestrado; 

III - Livro ou Capítulo livro de cunho técnico ou acadêmico, do qual o interessado é um 

dos autores e pelo menos  um dos professores  do programa são coautores. Um (1,0) crédito por 

produto; 

IV - Trabalho completo publicado em revista de circulação nacional ou internacional, do 

qual o interessado é primeiro autor ou ainda co-autor, desde que o tema seja referente ao tema da 

Dissertação, e possua pelo menos um dos professores do programa como coautor. O trabalho 
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completo deve estar, obrigatoriamente, vinculado a um revista que possua corpo editorial 

reconhecido e utilize sistema referencial de acordo com WEB Qualis do Programa – B1, A2 ou 

A1 – dois (2,0) créditos; B2 ou B3 – um (1,0) crédito; B4 ou B5 – meio (0,5) crédito; 

V - Participação em estágios de treinamento ou complementação relacionados à área de 

concentração em que a dissertação está sendo desenvolvida – um (1,0) crédito a cada quarenta e 

oito (48) horas de atividades, sendo contabilizado apenas um (1,0) crédito a cada semestre, 

aceitando no máximo dois (2,0) créditos durante o curso de mestrado; 

VI - Participação em comissões do PPGAAS como representante discente, um (1,0) 

crédito por ano, aceitando no máximo dois (2,0) créditos durante o curso de mestrado. 

VII - Participação em Grupo de Interesse Especial (SIG-Special Interest Group) - via 

videoconferência e webconferência em temáticas relacionadas às linhas de pesquisa do PPG-

AAS, incluindo Educação em Saúde - um (1,0) crédito a cada 48 (quarenta e oito) horas de 

participação efetiva. Aceitando no máximo dois (2,0) créditos durante o curso de mestrado. A 

participação nesta atividade deve ser comprovada por meio de lista de presença ou certificação 

de participação. 

VIII – Participação, efetiva, em discussões e Atividades desenvolvidas pelo Grupo de 

Pesquisa e/ou Laboratórios, ao qual esteja vinculado - um (1,0) crédito durante o curso de 

mestrado; a participação deverá ser devidamente comprovada por meio de Certificados e /ou 

Lista de Presença assinado pelos coordenadores do Grupo de Pesquisa e/ou do Laboratório. A 

validação do crédito será efetuada quando a carga horária for igual ou superior a 48 horas.  

IX - Participação em Ação Social relacionada à área de concentração do PPG-AAS - um 

(1,0) crédito a cada 48 (Quarenta e oito) horas de atividades, sendo contabilizado apenas um 

(1,0) crédito a cada semestre, aceitando no máximo dois (2,0) créditos durante o curso de 

mestrado; a participação em projetos de Ação Social, deverão ser devidamente comprovados por 

meio de Certificados e /ou declaração do (a) Coordenador (a) da ação. 

X – Participação, efetiva, nas apresentações de Defesa Pública de Projetos, Exame de 

Qualificação e Defesa Pública de Dissertação – Será atribuído um (1,0) crédito complementar ao 

interessado que participar de no mínimo duas (2) defesas de projeto, duas (2) qualificações e 

duas (2) defesas de dissertação, aceitando no máximo dois (2,0) créditos durante o curso de 

mestrado. Ao final do Exame de Avaliação, o discente, deverá realizar cópia da Ata de presença, 

e ao completar as seis (6) participações, como descritas acima, o mesmo deve solicitar à 

Secretaria do PPG-AAS a validação dos créditos, mediante documentos comprobatórios. 



 
 
 
 
 
 
 

Faculdade de Farmácia/UFG, Rua 240, esquina com a 5ª Avenida, s/nº Setor Leste Universitário, CEP: 74605-170 
– Goiânia – GO Telefone (0xx62) 3209-6442 ou 3209-6044 E-mail: ppgaas@gmail.com 

www.ppgaas.farmacia.ufg.br 

Página 4 de 6 

 

XI – Participação, efetiva, no Seminário de Acompanhamento Discente, sejam elas de 

resultados (veteranos) ou plano de trabalho (ingressantes até 6 meses), dará ao discente o direito 

de um (1,0) crédito, após realização de no mínimo três participações.   

XII - Cursos de curta duração nos temas: Específicos da Dissertação, Formação em: 

Propriedade Intelectual,  Pesquisa,  Inovação e, Desenvolvimento Docente - um (1,0) crédito a 

cada quarenta e oito (48) horas de atividades, aceitando no máximo dois (2,0) créditos durante o 

curso de mestrado. A Secretaria do PPG-AAS fará a conversão das cargas horárias emitidas nos 

certificados em carga horária equivalente complementar a créditos. 

XIII - Curso de inglês e/ou exames de nível, com conceito superior ao solicitado no 

processo seletivo do mestrado – meio (0,5) crédito a cada semestre cursado e/ou nível alcançado, 

aceitando no máximo um (1,0) crédito durante o curso de mestrado. 

XIV – Cursos de outros idiomas, a partir do nível básico e/ou exames de nível - meio 

(0,5) crédito a cada semestre cursado e/ou nível alcançado, aceitando no máximo um (1,0) 

crédito durante o curso de mestrado. 

XV - Atividade de orientação de alunos de graduação nas modalidades de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), Trabalho de Curso (TC), Programas de Iniciação Científica, 

Iniciação Tecnológica e Projetos de Extensão, bolsistas ou voluntários, no âmbito da UFG – 

meio (0,5) crédito a cada atividade de orientação, aceitando no máximo um (1,0) crédito durante 

o curso de mestrado.  

XVI - Participação em atividades acadêmicas da graduação, como processos de avaliação 

de habilidades clínicas e técnicas, liga acadêmica, no âmbito da UFG - um (1,0) crédito a cada 

48 horas aceitando no máximo dois (2,0) créditos durante o curso de mestrado. 

XVII - Participação em banca examinadora de TCC ou equivalente, em cursos de 

graduação da UFG, ou ainda, de outras instituições de ensino superior reconhecidas pelo 

Ministério da Educação, desde que o discente não possua vínculo empregatício com a Instituição 

- Vinte e cinco décimos de crédito (0,25) por TCC, aceitando no máximo um (1) crédito durante 

o curso de mestrado. 

 
 
 

Prof. Dr. Flavio Marques Lopes 
 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
 

Assistência e Avaliação em Saúde – FF/UFG 
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ANEXO – I   Solicitação de integralização de atividades complementares 

 

 

Eu, _________________________________________ aluno do Programa de Pós-graduação em 

Assistência e Avaliação em Saúde (nível mestrado), sob a matrícula n°_____, venho por meio 

deste solicitar a integralização das atividades complementares realizada por mim no período 

letivo _____/___. Informo ainda que as atividades estão de acordo com a Instrução Normativa nº 

4 do PPG-AAS,  bem como comprovadas por meio dos certificados e/ou declarações em anexo. 

 

Goiânia, _____ de ________________de ________. 

 

 

___________________________                                    ________________________________ 

Assinatura do aluno                                                         Assinatura e carimbo do orientador 

 

 

 

Atividades complementares para integralização no período letivo _______/_____. 

 

Item 

Solicitado 

(X) 

Descrição da atividade Categoria  (X) Nº de 

créditos 

solicitados 

Parecer da 

Coordenação 

 Participação em evento científico com 

apresentação de trabalho relacionado ao tema da 

dissertação. 

( ) Regional - 0,5 

( ) Nacional  - 0,75 

( )Internacional - 1,0 

  

 Participação em evento científico (palestras, 

seminários, congressos). 

( ) ouvinte – 0,25 

( ) palestrante – 0,5 

( ) organizador – 1,0 

  

 Livro ou Capítulo livro de cunho técnico ou 

acadêmico. 

( ) técnico 

( ) acadêmico 

  

 Trabalho completo publicado em revista de 

circulação nacional ou internacional. 

( ) B1, A2, A1 – 2,0 

( ) B2, B3 – 1,0 

( ) B4, B5 – 0,5 

  

 Participação em estágios de treinamento ou 

complementação. 

( ) 48 horas/Semestre 

– 1,0 

  

 Participação em comissões do PPGAAS como 

representante discente. 

( ) 12 meses – 1,0   

 Participação em Grupo de Interesse Especial 

(SIG-Special Interest Group). 

( ) 48 horas/Semestre 

– 1,0 

  

 Participação, efetiva, em discussões e Atividades 

desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa e/ou 

Laboratórios. 

( ) mínimo de 48 

horas/2 anos – 1,0 
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 Participação em Ação Social relacionada à área 

de concentração do PPG-AAS. 

( ) 48 horas/Semestre 

– 1,0 

  

 Participação, efetiva, nas apresentações de Defesa 

Pública de Projetos, Exame de Qualificação e 

Defesa Pública de Dissertação. 

( ) 2 defesas de 

projeto, 2 

qualificações, 2 

defesa da dissertação 

– 1,0  

  

 Seminário de Acompanhamento Discente. ( ) três avaliações – 

1,0 

  

 Cursos de curta duração nos temas: Específicos 

da Dissertação, Formação em: Propriedade 

Intelectual,  Pesquisa,  Inovação e, 

Desenvolvimento Docente. 

( ) 48 horas – 1,0   

 Curso de inglês e/ou exames de nível. ( ) 0,5 por semestre   

 Cursos de outros idiomas. ( ) 0,5 por semestre   

 Atividade de orientação de alunos de graduação 

nas modalidades de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), Trabalho de Curso (TC), 

Programas de Iniciação Científica, Iniciação 

Tecnológica e Projetos de Extensão, no âmbito da 

UFG. 

( ) 0,5 por atividade 

de orientação 

  

 Participação em atividades acadêmicas da 

graduação, como processos de avaliação de 

habilidades clínicas e técnicas, liga acadêmica, no 

âmbito da UFG. 

( ) 48 horas – 1,0   

 Participação em banca examinadora de TCC ou 

equivalente, em cursos de graduação da UFG, ou 

ainda, de outras instituições de ensino superior 

reconhecidas pelo Ministério da Educação, desde 

que o discente não possua vínculo empregatício 

com a Instituição. 

( ) 0,25 por banca   

 

 

Goiânia, _____ de ________________de ________. 

 

 

___________________________                                    ________________________________ 

Assinatura do aluno                                                         Assinatura e carimbo do orientador 

 

 


