
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIVO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 2023.1 

(EXCLUSIVO PARA O CURSO DE MEDICINA) 

 

Informamos que, no semestre de 2023.1, para fins de contagem de ACG (atividades 

complementares de graduação), apenas será necessário o envio dos certificados externos, ou seja, dos 

eventos e atividades desenvolvidas fora da Instituição. As participações nos eventos promovidos pela 

AGES serão contabilizadas pela equipe responsável, a partir da lista de eventos individual do 

estudante. Exclusivamente para os formandos de 2023.1, que nunca solicitaram contagem de 

certificados, o lançamento das certificações internas da Ages será feito diretamente no Ulife, os 

demais estudantes deverão realizar a solicitação normalmente via protocolo e poderão consultar as 

certificações lançadas no próprio Ulife, acessando a área de atividades curriculares. 

É importante observar que, se o estudante concludente visualizar que o lançamento não foi 

realizado até o prazo estipulado (página 2 deste informativo), mesmo que nunca tenha solicitado a 

contagem, o ideal é que não aguarde, deverá solicitar o protocolo de imediato para que haja tempo 

hábil de sanar as pendências e participar da cerimônia de colação de grau. A solicitação dos 

certificados da AGES não é obrigatória, mas caso o estudante deseje para outros fins, poderá realizar 

o pedido dos certificados de até 2019.2, ou segunda via dos certificados de semestres posteriores, 

através do protocolo “Solicitação de certificado”. Os certificados posteriores a 2020 são 

encaminhados via e-mail cadastrado no Sympla pela própria plataforma, 30 dias após a realização do 

evento. Para os eventos realizados a partir de 2020, com inscrição no Sympla, serão contabilizados 

apenas aqueles em que o acadêmico se identificou corretamente com nome completo, tanto na 

inscrição, quanto no nome de usuário do ZOOM ou lista de presença. Em caso de ausência da 

informação ou esteja incompleta, o estudante perderá o direito ao certificado. 

Não há obrigatoriedade de entrega semestral das atividades complementares, sendo o aluno 

responsável pelo gerenciamento de seus comprovantes já entregues ou a entregar, tendo o prazo 

limite como o último semestre do curso, após este, sendo cobrada taxa. Em casos de transferências 

externas de outras IES para a Ages, desde que seja para o mesmo curso, serão consideradas apenas as 

certificações desde a data de ingresso na IES de origem, as anteriores não serão consideradas. 

Quaisquer dúvidas acerca dos certificados de 2020 ou posteriores, bem como acerca das atividades 

complementares, podem ser sanadas através do Fale Conosco. 

As resoluções N° 26, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 e N° 28, DE 03 DE NOVEMBRO 

DE 2021, que estão sendo resumidas neste informativo, deverão ser seguidas respectivamente pelos 

discentes das unidades de Jacobina e Irecê, integrados na matriz E2A. Vale ressaltar que, a carga 

horária máxima computável das experiências, não é semestral, mas total para todo o curso nesta nova 

resolução. A carga horária que exceder o valor máximo das modalidades será desconsiderada, sendo 

assim, o estudante deverá focar na realização de atividades de outras modalidades. Também 

permanece a obrigatoriedade de relação com o curso nas certificações de ACG apresentadas pelos 

estudantes da matriz E2A. É importante ressaltar que, por regra, certificações referentes a atividades 

de pós-graduação não podem ser contabilizadas como carga horária complementar ou de extensão, 

para cursos de graduação. 

 

https://aluno.ages.edu.br/SOL/aluno/index.php/index/seguranca/dev/instituicao/72
https://aluno.ages.edu.br/SOL/aluno/index.php/index/seguranca/dev/instituicao/72
https://www.sympla.com.br/login
https://www.sympla.com.br/login
https://contato-escolas.animaeducacao.com.br/faleconosco/ages/


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PASSO A PASSO: ENVIO DOS CERTIFICADOS EXTERNOS 

 

 

  1º PASSO: Os comprovantes devem ser entregues em formato digital, ou seja, o estudante deve 

escanear todos os certificados (devidamente assinados) e salvar em arquivo único, em formato PDF.  

2º PASSO: Abrir o protocolo desejado no Ulife, sendo os seguintes disponíveis: “entrega de 

atividades complementares – aluno ativo” para envio de certificações de ACG e “entrega de atividades 

complementares – aluno abandono”, para estudantes com status de “ex-alunos”, com pendência de ACG. 

3º PASSO: Anexar ao protocolo o arquivo no formato “PDF” contendo todos os certificados 

escaneados. O acadêmico poderá utilizar algum dos sites que disponibilizam a ferramenta de mesclagem de 

arquivos, como por exemplo: Unificar certificados. Caso os certificados estejam em formato de imagem, 

também deverão ser convertidos para o formato PDF, segue site com a ferramenta de conversão: Converter 

certificados. 

4º PASSO: Conferir as informações e enviar o protocolo. 

5º PASSO: O prazo para resposta do protocolo é de 12 dias úteis e ficará disponível em um arquivo 

PDF no próprio Ulife. Assim que o protocolo é respondido um e-mail automático é disparado para o 

estudante indicando que sua solicitação foi respondida. 

6º PASSO: O estudante poderá consultar a carga horária total que possui acessando a seguinte tela 

do Ulife > Menu > Vida acadêmica > Atividades curriculares. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

1 – SOLICITAÇÃO DE CONTAGEM POR EX-ALUNOS: 

Para os casos de estudantes que constem com status de matrícula “abandono”, ou seja, “ex-alunos” no 

Ulife, há um protocolo específico para solicitação de contagem da carga horária complementar: “entrega 

de atividades complementares – aluno abandono”. Por se tratar de um estudante que não solicitou a 

contagem dentro do prazo, enquanto possuía matrícula ativa na IES, tal protocolo apenas poderá ser 

solicitado mediante pagamento de taxa. 

2 – PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DA CONTAGEM: 

No semestre de 2023.1, a solicitação de contagem de carga horária complementar sem taxa, tem o 

prazo estipulado até o dia 17/06/2023, para que os estudantes que não completaram a carga horária exigida 

com as certificações internas encaminhem certificações externas via protocolo no Ulife. Após este prazo, os 

estudantes concludentes constarão automaticamente no sistema com status de matrícula “abandono”, ou 

seja, ex-alunos, sendo assim, as solicitações somente poderão ser realizadas mediante pagamento de taxa, 

por protocolo específico, conforme orientações da observação número 1. 

CARGA HORÁRIA COMPLEMENTAR ESTABELECIDA EM MATRIZ CURRICULAR 
 

CURSO ACG EXTENSÃO 

MEDICINA 360 horas - 

 

 

https://aluno.ages.edu.br/SOL/aluno/index.php/index/seguranca/dev/instituicao/72
https://www.ilovepdf.com/pt/juntar_pdf
https://www.ilovepdf.com/pt/jpg_para_pdf/
https://www.ilovepdf.com/pt/jpg_para_pdf/
https://aluno.ages.edu.br/SOL/aluno/index.php/index/seguranca/dev/instituicao/72
https://aluno.ages.edu.br/SOL/aluno/index.php/index/seguranca/dev/instituicao/72
https://aluno.ages.edu.br/SOL/aluno/index.php/index/seguranca/dev/instituicao/72
https://aluno.ages.edu.br/SOL/aluno/index.php/index/seguranca/dev/instituicao/72


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO I – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA O CURSO DE MEDICINA  

 

CATEGORIA 1: EXPERIÊNCIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nº EXPERIÊNCIA FORMA DE COMPROVAÇÃO 
CH MÁXIMA 

COMPUTÁVEL 

1.1 

Participação em visitas 
programadas por 
professores/coordenadores em 
visitas técnicas ou eventos 
culturais (fora do horário de aula). 

Declaração ou certificado assinado pelo 
professor e/ou coordenador responsável, com 
registro de data, período de realização e carga 
horária. 

40 horas para  
todo o curso. 

1.2 

Participação em simulados de 
preparação acadêmica para 
provas e concursos 
(determinados pelo curso em que 
o aluno está matriculado) e 
Participação em Teste do 
Progresso da Inspirali. 

Declaração ou certificado assinado pelo 
professor e/ou coordenador responsável, com 
registro de data, período de realização e carga 
horária. 

120 horas para  
todo o curso. 

1.3 
Atuação como monitor na área 
em que estuda. 

Declaração ou certificado assinado pelo 
professor e/ou coordenador responsável, com 
registro de data, período de realização e carga 
horária. 

80 horas para  
todo o curso. 

1.4 
Disciplina cursada em cursos fora 
da instituição a partir do ingresso 
no curso de Medicina da Inspirali. 

Apresentação de declaração da instituição 
atestando a aprovação, anexando o programa 
da disciplina, professor responsável e 
bibliografia, com registro de data, período de 
realização e carga horária. 

40 horas para  
todo o curso. 

1.5 
Desenvolvimento de material 
didático. 

Declaração ou certificado assinado pelo 
professor e/ou coordenador responsável, com 
registro de data, período de realização e carga 
horária. 

40 horas para  
todo o curso. 

1.6 
Participação em grupos de 
estudos, ligas acadêmicas e 
Atléticas. 

Declaração ou certificado assinado pelo 
professor e/ou coordenador responsável, com 
registro de data, período de realização e carga 
horária. 

80 horas para  
todo o curso. 

1.7 
 

Participação como ouvinte em 
semanas acadêmicas, congressos, 
seminários, simpósios, 
conferências, cursos, workshops 
e/ou oficinas, entre outros 
eventos (de instituições 
reconhecidas pelo MEC). 

Declaração ou certificado assinado pelo(s) 
responsável(is), com registro de data, período 
de realização e carga horária. 

120 horas* para  
todo o curso 

 
*40 horas por 

evento. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CATEGORIA 1: EXPERIÊNCIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Nº EXPERIÊNCIA FORMA DE COMPROVAÇÃO 
CH MÁXIMA 

COMPUTÁVEL 

1.8 
Participação como conferencista, 
mediador, ministrante ou 
debatedor em eventos. 

Declaração ou certificado assinado pelo(s) 
responsável(is), com registro de data, período 
de realização e carga horária. 

80 horas para  
todo o curso. 

 

CATEGORIA 2: EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Nº EXPERIÊNCIA FORMA DE COMPROVAÇÃO 
CH MÁXIMA 

COMPUTÁVEL 

2.1 
Publicação de artigo/texto em 
revista e/ou livro. 

Apresentação de fotocópia do artigo, com 
visualização clara do título e autores e 
identificação do ISSN ou ISBN. 

60 horas* para  
todo o curso. 

 

*20 horas por 
artigo/texto 

2.2 
Participação em projeto de 
iniciação científica. 

Declaração ou certificado assinado pelo 
professor e/ou coordenador responsável, com 
registro de data, período de realização e carga 
horária. 

40 horas* para  
todo o curso. 

 

*20 horas por projeto 

2.3 
Desenvolvimento de 
pesquisa/protótipo com produto 
final. 

Declaração ou certificado assinado pelo 
professor e/ou coordenador responsável, com 
registro de data, período de realização e carga 
horária. 

40 horas* para  
todo o curso. 

 

*10 horas por 
produto 

2.4 
Publicação de resumos em anais 
de eventos científicos ou 
acadêmicos. 

Fotocópia do texto publicado pelo evento, 
com visualização clara do título e autores e 
dados do evento e edição. 

60 horas* para  
todo o curso. 

 

*10 horas por 
publicação  

(1º ou 2º autor) 

2.5 
Apresentação de trabalho 
científico em eventos. 

Certificado de apresentação com assinatura 
da entidade responsável. 

60 horas* para  
todo o curso. 

 

*10 horas por 
apresentação 

(1º ou 2º autor) 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 4: EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

Nº EXPERIÊNCIA FORMA DE COMPROVAÇÃO 
CH MÁXIMA 

COMPUTÁVEL 

4.1 
Curso de língua estrangeira a 
partir do ingresso no curso de 
Medicina da Inspirali. 

Declaração do curso atestando matrícula e 
aprovação no módulo ou nível do curso, com 
registro de data, período de realização e carga 
horária. 

40 horas para  
todo o curso. 

4.2 
Participação em programas de 
intercâmbio ou convênios 
culturais. 

Declaração ou certificado emitido pela 
instituição onde o intercâmbio/convênio foi 
realizado, com registro de data, período de 
realização, carga horária, programa e 
aproveitamento. 

60 horas para  
todo o curso. 

4.3 
Proficiência em língua 
estrangeira. 

Certificado de exame reconhecido 
internacionalmente, como TOEFL, IELTS ou 
similares. 

20 horas para  
todo o curso. 

 

CATEGORIA 3: EXPERIÊNCIAS CULTURAIS E DESPORTIVAS 

Nº EXPERIÊNCIA FORMA DE COMPROVAÇÃO 
CH MÁXIMA 

COMPUTÁVEL 

3.1 Participação em concursos. 
Declaração da entidade promotora do 
concurso, com registro de data, período de 
realização e carga horária. 

20 horas* para  
todo o curso. 

  
*5 horas por 

concurso 

3.2 

Participação em grupos 
reconhecidos de atividades 
culturais e/ou desportivas 
(exemplo: grupos de teatro, de 
música, ligas esportivas etc.) 

Declaração da entidade ou organização 
responsável ou certificado de participação, 
com registro de data, período de realização e 
carga horária. 

20 horas* para  
todo o curso. 

 

*5 horas por 
participação 

3.3 
Participação em atividades 
musicais, literárias e de artes, 
oficialmente reconhecidas. 

Declaração da entidade promotora ou 
certificado de participação com registro de 
data, período de realização, carga horária e 
descrição da atividade. 

20 horas* para  
todo o curso. 

 

*2 horas por 
participação 

3.4 
Representação institucional em 
eventos esportivos ou culturais. 

Declaração da entidade promotora ou 
certificado de participação com registro de 
data, período de realização, carga horária e 
descrição da atividade. 

20 horas* para  
todo o curso. 

 

*5 horas por 
representação 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CATEGORIA 5: EXPERIÊNCIAS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

Nº EXPERIÊNCIA FORMA DE COMPROVAÇÃO 
CH MÁXIMA 

COMPUTÁVEL 

5.1 
Curso de tecnologia da 
informação a partir do ingresso 
no curso de Medicina da Inspirali. 

Declaração do curso atestando matrícula e 
aprovação no módulo ou nível do curso, com 
registro de data, período de realização e carga 
horária. 

20 horas para  
todo o curso. 

5.2 
Desenvolvimento de aplicativos, 
sites, jogos online e outros 
produtos similares. 

Declaração da empresa solicitante ou da 
incubadora, com registro de data e período de 
realização, ou apresentação do registro de 
patente datado. 

20 horas para  
todo o curso. 

5.3 Desenvolvimento de protótipos. 

Declaração da empresa solicitante ou da 
incubadora, com registro de data e período de 
realização, ou apresentação do registro de 
patente datado. 

20 horas para  
todo o curso. 

5.4 
Elaboração e apresentação de 
projetos de startups ou produtos. 

Plano de negócios e declaração da 
empresa/investidor/parceiro para o qual o 
projeto foi apresentado, com registro de data 
da apresentação e/ou registro de patente 
datado. 

20 horas para  
todo o curso. 

 

CATEGORIA 6: EXPERIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

Nº EXPERIÊNCIA FORMA DE COMPROVAÇÃO 
CH MÁXIMA 

COMPUTÁVEL 

6.1 

Participação em órgão colegiado, 
comissões ou entidades 
representativas designadas por 
portaria. 

Declaração da secretaria dos conselhos 
respectivos atestando a participação do aluno, 
sua função e frequência no semestre. 

60 horas* para  
todo o curso. 

 
*10 horas por 

semestre 

6.2 
Atuação como representante de 
turma ou suplente. 

Declaração emitida pelo coordenador de 
curso, com registro de data, período de 
realização e carga horária. 

15 horas* para  
todo o curso. 

 
*15 horas para o 
representante e 5 
horas para o vice 

6.3 Organização de eventos. 

Declaração da entidade responsável pela 
promoção do evento atestando a participação 
na organização, sua natureza, data, período 
de realização e carga horária. 

20 horas para  
todo o curso. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 7: EXPERIÊNCIAS NO MUNDO DO TRABALHO 

Nº EXPERIÊNCIA FORMA DE COMPROVAÇÃO 
CH MÁXIMA 

COMPUTÁVEL 

7.1 

Estágios 
extracurriculares 
remunerados  / 
serviços voluntários 
relacionados à área 
de formação. 

Estágio remunerado: Conforme prevê a Lei 11.788/2008, o 

Estágio não obrigatório (remunerado) é aquele desenvolvido 

como atividade opcional e que não gera vínculo empregatício de 

qualquer natureza. O Estágio deverá ser cadastrado previamente 

na Plataforma do Ulife Estágios e aprovado pela Coordenação de 

Curso e Núcleo de Suporte Acadêmico (NSA). Lembrando que, a 

Empresa Concedente deverá ofertar auxílio transporte, seguro 

saúde, recesso remunerado e bolsa, bem como, indicar um 

profissional com formação na área do aluno para supervisionar. 

Mesmo com cadastro na plataforma, a CH não é contabilizada de 

forma automática, o termo de compromisso e termo de conclusão 

devem ser encaminhados via protocolo, conforme passo a passo 

da página 2 deste informativo, para contabilização e lançamento 

no Ulife. 

Serviço voluntário: Conforme prevê a Lei Nº 9.608/1998, a 

atividade deve ser acompanhada e avaliada por um profissional 

com formação na área cedido pela própria empresa, e quando 

concluída, deve ser emitida declaração constando os dados da 

atividade desenvolvida, empresa, supervisor, aluno, carga horária 

realizada, sendo enviada via protocolo conforme passo a passo da 

página 2 deste informativo. A Ages não intermediará de nenhuma 

forma a atividade ou emissão de documento sobre ela. 

OBS: Quanto a carga horária, o aluno poderá realizar até 6 horas 
diárias e 30 semanais. Para mais informações acesse as instruções 
de Documentações de Estágio. Quaisquer dúvidas devem ser 
encaminhadas para o Fale Conosco. 

80 horas para  
todo o curso. 

 

https://estagios.animaeducacao.com.br/
https://tinyurl.com/ESTAGIOSAGES
https://contato-escolas.animaeducacao.com.br/faleconosco/ages/

