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ATIVIDADES COMPLEMENTARES – CURSO DE ODONTOLOGIA 

Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pela UMJ, ou por qualquer outra instituição devidamente credenciada, classificadas nas 
seguintes modalidades: 

GRUPO 1 

Atividades vinculadas ao ensino 

I - A aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do Curso de Graduação em Odontologia da UMJ 

desde que contribuam para o aprimoramento e atualização na área de formação do aluno; 

II - O exercício efetivo de monitoria na UMJ, com formalização institucional e exigência de parecer final favorável do 

professor responsável; 

III - O efetivo exercício de estágio extracurricular em entidade pública ou privada, como processo de 

complementação da formação do aluno, e mediante comprovação fornecida pela instituição em que o interessado 

realizou o estágio. 

GRUPO 2 

Atividades vinculadas à pesquisa 

I - Participação em projetos de pesquisa como aluno colaborador ou em projetos de iniciação científica, orientado 

por docente pesquisador da área do Curso de Graduação em Odontologia com ou sem financiamento de instituições 

públicas ou privadas; 

II - Trabalho de redação de artigo ou ensaio, publicado efetivamente em jornal ou revista acadêmica, impressa ou 

eletrônica, do qual será procedida a juntada de documento comprobatório respectivo; 

II - Participação em grupos de estudo de temas da área do Curso de Graduação em Odontologia ou afins, 

coordenados ou orientados por docentes da UMJ; 

IV - Apresentação comprovada de trabalhos ou comunicações em eventos culturais ou científicos, individual ou 

coletivamente, em semanas de iniciação científica, seminários, e outros, organizados no âmbito da UMJ ou em 

outras instituições de ensino superior, ou até mesmo fora do âmbito acadêmico; 

V - Comparecimento comprovado a sessões públicas de defesa de monografias, dissertações de mestrado ou de 

teses de doutorado, na área do Curso de Graduação em Odontologia ou afins, do qual será procedida a juntada de 

breve relatório. 

GRUPO 3 

Atividades vinculadas à extensão 

I - Participação em atividades de extensão promovidas pela UMJ; 

II - Comparecimento comprovado a eventos científico-culturais, realizados pela UMJ ou fora do âmbito da UMJ, mas 

cujo conhecimento teórico ou técnico seja conexo ao perfil da área do Curso de Graduação em Odontologia. 



 
 

 

ÍTEM DISCPLINAS/ATIVIDADES CH Max. 
1 Disciplinas extracurriculares ofertadas pelo curso 40 
2 Disciplinas extracurriculares pertencentes a outros cursos da UMJ ou outra IES, em áreas afins 40 

3 
Projetos de pesquisa ou iniciação científica, sob orientação de professor da UMJ, aprovados pela Pré Reitoria Acadêmica, Pró Reitoria de Extensão e Colegiado de 
Curso 

40 

4 Participação como membro de Colegiado de Curso 40 

5 Cursos de extensão em áreas de interesse do curso 40 

6 Monitoria 40 

7 Participação em Ligas Acadêmicas da UMJ 60 

8 Participação em Ligas Acadêmicas de outras IES 40 

9 Eventos diversos na área do Curso de Odontologia e afins 40 

10 Cursos de Idiomas 100 

11 
Participação em atividades extracurriculares de assistência ou assessoria na área do Curso, a populações carentes ou de baixa renda, mediante convenio com a 
UMJ 

60 

12 Estágios Extracurriculares 120 

13 Participação em Painéis de Estágio 40 

14 Participação de painéis de pesquisa em Eventos Nacionais 40 

15 Participação de painéis em eventos Internacionais 60 
16 Participação em Fóruns Científicos Nacionais  40 

17 Participação em Fóruns Científicos internacionais 60 

18 Participação em Fóruns Clínicos Nacionais 40 

19 Participação em Fóruns Clínicos Internacionais 60 

20 Programas de Responsabilidade Social promovidos pela UMJ 60 

21 Atividades interdisciplinares promovidas pelo curso (Projetos Integradores) 60 

22 Cursos de atualização, aperfeiçoamentos e técnicos em áreas de interesse do curso, ou afins 120 


