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EDITAL 2022/1 DE AVALIAÇÃO DAS  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE FARMÁCIA_PRORROGAÇÃO 
  

A Comissão de Avaliação de Atividades Complementares do Curso de Farmácia informa que o Edital 
2022_1 de Avaliação das Atividades Complementares do Curso de Farmácia teve o período de envio dos 
documentos para avaliação prorrogado. Portanto, os alunos poderão enviar os documentos para avaliação 
no período entre 27/04/2022 e 02/05/2022.  

Salientamos que não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo. 
A solicitação de avaliação das atividades complementares deverá ser realizada exclusivamente pelos 

alunos matriculados no 8° e 9° períodos do curso de farmácia, que tenham cumprido a carga horária 

mínima exigida de 96 horas.  

Somente serão aceitas inscrições realizadas por meio do e-mail 

atividadescomplementares2022@gmail.com, dentro do período definido e apresentado neste edital. 

É de responsabilidade do discente a conferência do endereço de e-mail do destinatário (não 

serão avaliados documentos enviados fora do prazo estipulado neste edital com justificativa de envio para 

endereço de e-mail incorreto) e o envio dos documentos (anexos e comprovantes).  

Ao encaminhar os documentos para o e-mail citado acima, o aluno receberá uma mensagem 

informando o recebimento do e-mail.   

Em caso de carga horária não validada, o aluno poderá entrar com recurso por meio do e-mail 
atividadescomplementares2022@gmail.com, nas datas definidas no cronograma abaixo. 

Somente serão avaliados os recursos de discentes que realizaram a inscrição dentro do 

período definido neste edital e que não tiveram a carga horária validada. Outros casos não serão 

avaliados.  

 

 
 

 

Datas Atividade/ Local Documentos necessários 

12 a 14, 27 
a 30 de 

abril, 01 e 
02 de maio 

de 2022 

Envio de documentos por meio do e-mail 
atividadescomplementares2022@gmail.com  
(no corpo do e-mail, o aluno deverá informar 
o nome completo e o número de matrícula) 

- Formulário de avaliação (Anexo A) 
preenchido e nomeado como:  
nome do aluno_Formulário.  
Exemplo: Ana Souza_Formulário. 
 
- Documentos comprobatórios escaneados 
(ou fotos dos documentos) devem estar na 
ordem em que aparecem no formulário de 
avaliação (não serão avaliadas 
solicitações fora da ordem). Somente 
serão avaliados documentos cujas 
informações estejam legíveis, portanto, 
fazer a verificação antes de encaminhar os 
arquivos.  
 

- Os documentos comprobatórios devem 
ser agrupados, na ordem que aparecem 
no formulário, em um único arquivo 
nomeado como:   
nome do aluno_Comprovação. 
Exemplo: Ana Souza_Comprovação 

11 de maio 
de 2022 

Resultado inicial por e-mail 

mailto:atividadescomplementares2022@gmail.com
mailto:atividadescomplementares2022@gmail.com
mailto:atividadescomplementares2022@gmail.com
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OBS: Qualquer documento entregue fora do prazo não será aceito para avaliação. Casos omissos 
neste edital ou no regulamento serão resolvidos exclusivamente pelos membros da comissão de avaliação 
de atividades complementares. 

Datas Atividade/ Local Documentos necessários 

16 e 17 de 
maio de 

2022 

Envio do recurso por meio do e-mail 
atividadescomplementares2022@gmail.com 

- Formulário de recurso da contagem de 
atividades complementares (Anexo B) 
preenchido nomeado como:  
nome do aluno_Recurso.  
Exemplo: Ana Souza_Recurso. 
 
- Cópias dos documentos  escaneados (ou 
fotos dos documentos), caso não tenham 
sido enviados no momento da inscrição.  
Somente serão avaliados documentos 
cujas informações estejam legíveis, 
portanto, fazer a verificação antes de 
encaminhar os arquivos. 
- Os documentos comprobatórios devem 
ser agrupados, na ordem que aparecem 
no formulário, em um único arquivo 
nomeado como:   
nome do aluno_Comprovação Recurso. 
Exemplo: Ana Souza_Comprovação 
Recurso 

06 de 
junho de 

2022 

Resultado por e-mail 
 

mailto:atividadescomplementares2022@gmail.com
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ANEXO A 

REQUERIMENTO DE CONTAGEM E REGISTRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Eu, ________________________________________________________________, acadêmico do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste 

da Universidade Federal de São João Del-Rei, matrícula ___________________, entrada no curso no ano de ______, (primeiro ou segundo) 

semestre, venho requerer a contagem das atividades complementares para fins de integralização da carga horária do curso, devidamente 

comprovada por documentação apresentada. 

Divinópolis, _____ de _______________ de _______. Assinatura:__________________________________________________ 

Modalidade Título atividade Período 
Entidade 

Promotora 
Carga horária aprovada 

CAAC 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Folha 1 
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Modalidade Título atividade Período 
Entidade 

Promotora 
Carga horária aprovada 

CAAC 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

OBS.: Continuar em outra folha se necessário.  

Folha 2 
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ANEXO B 
RECURSO DA CONTAGEM DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Eu, ___________________________________________________________________, acadêmico do Curso de Farmácia do Campus Centro-Oeste da Universidade Federal 

de São João Del-Rei, matrícula ___________________, solicito revisão da contagem das atividades complementares, nas atividades identificadas abaixo. Divinópolis, ______ 

de _______________ de_____. Assinatura Acadêmico: ________________________________________________ 

ATENÇÃO PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS DE 1 A 4. OS CAMPOS 5 E 6 SÃO DE PREENCHIMENTO DA CAAC 

1) AtividadePágina 
(linha)1 

2) Título atividade (título da atividade 
que consta no certificado) 

3) Fundamentação da solicitação da revisão2 4) Avaliação CAAC 

 

 

. (   ) Deferido       (   ) Indeferido 
Acrescentar 
(   ) Ensino ________ horas 
(   ) Pesquisa  ________ horas 
(   ) Extensão  ________ horas 

 

 

. (   ) Deferido       (   ) Indeferido 
Acrescentar 
(   ) Ensino ________ horas 
(   ) Pesquisa  ________ horas 
(   ) Extensão  ________ horas 

 

 

. (   ) Deferido       (   ) Indeferido 
Acrescentar 
(   ) Ensino ________ horas 
(   ) Pesquisa  ________ horas 
(   ) Extensão  ________ horas 

 

 

 (   ) Deferido       (   ) Indeferido 
Acrescentar 
(   ) Ensino ________ horas 
(   ) Pesquisa  ________ horas 
(   ) Extensão  ________ horas 

1Identificar a página do requerimento aonde consta a atividade e a respectiva linha. 2Baseada no regulamento de avaliação das atividades complementares. 

Carga horária final: (          ) Ensino         (          ) Pesquisa                                (          ) Extensão(          ) TOTAL 
 

 


