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COMPLEMENTARES 

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 33, DE 11 DE JUNHO DE 2018; retificação na 

RESOLUÇÃO Nº 128, DE 06 DE AGOSTO DE 2020. 

 

Código e tipo da 

atividade 

complementar 

Pontuação a ser 

atribuída 

Limite de 

pontuação 

durante a 

graduação 

Forma de comprovação 

Grupo I: Vivência complementar de ensino e enriquecimento curricular (máximo 60 pontos 

acumulados) 

1.1. Participação em 

estágios não 

obrigatórios na área de 

Saúde ou afins. 

1 ponto/h 40 pontos Comprovante oficial emitido pela 

UFMS ou aprovação da Comissão de 

Estágio do curso Medicina/CPTL 

    

1.2. Monitoria em 

disciplinas do curso de 

medicina, como 

bolsista ou voluntário 

1 ponto/h 60 pontos Comprovante oficial 

emitido pela UFMS 

1.3. Participação em 

grupos PET () 

10 pontos/semestre 40 pontos Comprovante oficial 

emitido pela UFMS 

1.4. Participação em 

Ligas Acadêmicas 

10 pontos/semestre 20 pontos Comprovante oficial 

emitido pela UFMS 

1.5. Projeto de ensino 

de graduação, 

atividades orientadas 

de estudo, grupos de 

estudo e oficinas 

10 pontos/atividade 

(de, no mínimo, 20 

h) 

20 pontos Comprovante oficial 

emitido pela UFMS 

*1.5 Participação em 

Ligas Acadêmicas 

ocupando cargos da 

diretoria,  
 

5 

pontos/semestre. 

Máximo de 10 

pontos a serem 

adicionados à 

pontuação já 

acumulada no 

item 1.4 

 

1.6. Disciplinas 

complementares ou 

optativas que 

excederem a carga 

horária mínima de 

1 ponto/h excedente 

(máximo de 20 

h/disciplina) 

40 pontos Histórico escolar comprovando 

excedente de horas cumpridas em 

optativas associadas ao plano de 

ensino e/ou ementas das mesmas 



 

optativas exigidas pelo 

curso 

1.7. Proficiência em 

língua estrangeira 

10 pontos/língua 

estrangeira com 

proficiência 

20 pontos Certificação oficial com validade 

internacional (TOEFL, Cambridge, 

Salamanca, etc.) 

Grupo II: Pesquisa e iniciação à docência (máximo de 60 pontos acumulados) 

2.1. Participação em 

projetos de iniciação 

científica institucionais 

1 ponto/h 60 pontos Comprovante oficial emitido pela 

UFMS 

Participação em 

projetos de pesquisa na 

área da saúde 

(cadastrados no 

currículo Lattes e 

certificados pelo 

coordenador) 

5 pontos/projeto 10 pontos Cópia do Lattes do Coordenador, 

contendo o projeto certificado e a 

atribuição de participação ao(à) 

acadêmico(a) 

2.3. Atividades de 

iniciação à docência 

5 pontos/atividade 

(de, no mínimo, 10 

h) 

10 pontos Comprovante oficial emitido pela 

UFMS ou instituição/órgão 

responsável 

2.4. Publicação de 

artigos científicos, 

capítulo de livro ou de 

resumo expandido em 

periódicos 

15 pontos/artigo ou 

capítulo de livro e 

10 pontos/resumo 

expandido (não 

sendo pontuado 

trabalhos apenas 

submetidos) 

60 pontos Cópia da primeira página com título 

e informações do periódico ou 

comprovação de aceite final de 

publicação, sempre contendo o nome 

do(a) acadêmico(a) entre os autores 

listados 

2.5. Autoria em 

trabalho apresentado 

em evento científico 

3 pontos/resumo 

simples ou 

expandido 5 

pontos/trabalho 

completo 

Sem limites Cópia do resumo aprovado 

juntamente com comprovante de 

aceite do resumo ou certificado que 

comprove autoria no resumo 

2.6. Apresentação de 

trabalhos científicos em 

eventos internacionais 

ou nacionais 

10 pontos/trabalho 40 pontos Certificado do evento comprovando 

a apresentação do trabalho pelo(a) 

acadêmico(a) (comunicação oral ou 

painel) 

2.7. Apresentação de 

trabalhos científicos em 

eventos regionais ou 

locais 

5 pontos/trabalho 20 pontos 

2.8. Premiação em 

trabalhos científicos 

5 pontos/prêmio, a 

serem adicionados à 

pontuação já 

acumulada nos itens 

2.5, 2.6 ou 2.7 

10 pontos Certificado ou atestado que 

comprove a premiação e autoria 

2.9. Palestras 

ministradas em evento 

científico 

15 pontos/palestra 30 pontos Certificado de participação no evento 

como palestrante 

2.10. Cursos de 

formação de cunho 

científico 

5 pontos/curso (de, 

no mínimo, 10 h) 

20 pontos Certificado oficial de instituição 

universitária ou de pesquisa 

2.11. Participação na 

coleta de dados em 

projetos de pesquisa 

5 pontos/projeto 10 pontos Certificado ou atestado emitido pelo 

coordenador do projeto de pesquisa 

Grupo III: Extensão e comunidade (máximo de 60 pontos acumulados) 



 

3.1. Participação em 

cursos/ações de 

extensão ou cultura 

5 pontos/curso 20 pontos Comprovante oficial emitido pela 

UFMS ou instituição responsável 

3.2. Participação em 

programas ou projetos 

de extensão 

institucionais como 

membro de 

organização 

1 ponto/h 40 pontos 

3.3. Coordenação de 

atividades de extensão 

ou cultura 

10 pontos/atividade, 

a serem adicionados 

à pontuação já 

acumulada no item 

3.2 

30 pontos 

3.4. Participação em 

campanhas 

comunitárias e projetos 

sociais organizadas por 

órgãos públicos (do 

calendário 

municipal/estadual ou 

vinculado à UFMS), 

ONGs, instituições 

filantrópicas ou outras 

instituições/órgãos de 

saúde (mesmo que 

privadas) 

1 ponto/h (máximo 

de 10 

pontos/evento) 

60 pontos 

3.5. Palestras 

ministradas para a 

comunidade 

relacionadas à 

educação em saúde 

5 pontos/palestra 20 pontos 

Grupo IV: Eventos em geral (máximo de 50 pontos acumulados) 

4.1. Participação como 

ouvinte em eventos 

científicos 

internacionais ou 

nacionais 

1 ponto/h (máximo 

de 8h/evento) 

50 pontos Certificado de participação no 

evento, com carga horária 

4.2. Participação como 

ouvinte em eventos 

científicos ou de 

extensão regionais ou 

locais 

1 ponto/h (máximo 

de 5h/evento) 

50 pontos 

4.3. Participação em 

evento científico ou de 

extensão sem carga 

horária especificada 

2 pontos/evento 10 pontos Certificado de participação no evento 

4.4. Participação em 

comissão organizadora 

de evento científico 

10 pontos/evento 30 pontos Certificado comprovando a atuação 

como organizador/coordenador do 

evento 

4.5. Coordenação de 

evento científico 

15 pontos/evento a 

serem adicionados à 

pontuação já 

acumulada no item 

4.4 

30 pontos 



 

 

4.6. Participação como 

ouvinte em defesa de 

mestrado ou doutorado 

na área da saúde 

3 pontos/defesa 9 pontos Cópia da ata de presença da 

defesa pública ou declaração de 

presença emitido 

pelo orientador/presidente da 

banca. 
4.7. Participação como 

ouvinte de palestras, 

minicursos e/ou 

conferências 

extracurriculares 

1 ponto/hora (no 

máximo 5 pontos 

por evento). 

20 pontos Certificado que comprove a 

participação do(a) acadêmico(a) 

4.8. Participação de 

cursos a distância com 

temas relacionados à 

área da saúde 

3 pontos/curso (de, 

no mínimo, 5h) 

6 pontos Certificado que comprove a 

conclusão do curso 

Grupo V: Atividades acadêmicas integrativas (máximo de 40 pontos acumulados) 

5.1. Atuação em órgãos 

de representação 

estudantil, com cargo 

ou função 

10 pontos/semestre 20 pontos Comprovação com atas de reuniões 

ou documentos oficiais 

5.2. Participação em 

reuniões de órgãos de 

representação 

estudantil 

1 pontos/semestre, a 

serem adicionados à 

pontuação já 

acumulada no item 

5.1 

5 pontos Atas de reuniões comprovando, pelo 

menos, 75% de presença nas 

reuniões semestrais 

5.3. Participação como 

representante discente 

em órgãos, conselhos 

ou comissões 

universitários 

10 pontos/semestre 20 pontos Instrução de serviço ou declaração 

emitida pelo órgão competente, que 

deve conter o nome do aluno, o 

nome do órgão colegiado, a data de 

nomeação e a assinatura do 

responsável 

5.4. Atuação em 

Atlética vinculada ao 

curso de Medicina, 

com cargo ou função 

5 pontos/semestre 10 pontos Comprovação com atas de reuniões 

ou documentos oficiais 

5.5. Participação como 

associado em Atlética 

vinculada ao curso de 

Medicina/UFMS/CPTL 

1 ponto/semestre 

associado, a serem 

adicionados à 

pontuação já 

acumulada no item 

5.4 

6 pontos Documentos oficiais comprovando o 

vínculo do acadêmico e tempo total 

de associação 

5.6. Resposta ao 

Questionário do 

Estudante da Comissão 

Própria de Avaliação 

da UFMS 

1 ponto/avaliação 12 pontos Comprovação emitida pelo Sistema 

Acadêmico (SISCAD), desde que 

seja respondido ao menos 75% do 

questionário 

5.7. Demais atividades 

não contempladas nos 

itens anteriores 

A critério da 

Comissão de 

Avaliação de 

Atividades 

Complementares 

40 pontos A critério da Comissão de Avaliação 

de Atividades Complementares 


