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Colegiado do Curso de Gradua o em Farm cia
FIXA O DE CRONOGRAMA PARA ENTREGA DOS COMPROVANTES E SOLICITA O DE
INCLUS O DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS GRADUANDOS DO CURSO DE FARM CIA
DA FACULDADE DE CEIL NDIA DA UNIVERSIDADE DE BRAS LIA
EDITAL N 01/2020
1.
DA FINALIDADE
Este Edital tem por finalidade estabelecer cronograma para entrega dos comprovantes das atividades complementares
reali adas pelos discentes do Curso de Gradua o em Farm cia da Faculdade de Ceil ndia e solicita o de inclus o de
cr ditos correspondentes no hist rico escolar, na forma do Regulamento de Atividades Complementares do Curso de
Gradua o em Farm cia da Faculdade de Farm cia da Universidade de Bras lia, vers o atuali ada, dispon vel no
endere o
http://www.fce.unb.br/images/documentos/graduacao/farmacia/atividadescomplementares/edital_1_2020_atividades_co
mplementares_farmacia.pdf.
2.
DO PROCEDIMENTO
Caber ao discente interessado em solicitar aproveitamento de cr ditos por participa o em atividades previstas no
regulamento:
- ENCAMINHAR O FORMUL RIO DE SOLICITA O (anexo 2 do Regulamento) PREENCHIDO,
JUNTAMENTE COM DOCUMENTA O COMPROBAT RIA (ACOMPANHADA DA DECLARA O
DE
C PIAS
AUT NTICAS
DEVIDAMENTE
ASSINADA,
dispon vel
em
http://www.fce.unb.br/images/documentos/graduacao/farmacia/atividadescomplementares/edital_1_2020_ativi
dades_complementares_farmacia.pdf, para o endere o atividadecomplementarfarmacia@gmail.com, dentro do
pra o estabelecido no item 3 desse edital. Todos os comprovantes das atividades devem ser digitali ados e
anexados no mesmo email da solicita o; E
- ENCAMINHAR O QUADRO DESCRITIVO DE ATIVIDADES DEVIDAMENTE PREENCHIDO, EM
FORMATO .doc, para o endere o atividadecomplementarfarmacia@gmail.com , dentro do pra o estabelecido
no item 3 desse edital. O arquivo modelo do quadro descritivo de atividades encontra-se dispon vel no
endere o http://www.fce.unb.br/images/documentos/graduacao/farmacia/atividadescomplementares/edital_1_2020_atividades_complementares_farmacia.pdf.
OBSERVA
ES IMPORTANTES:
- O ENCAMINHAMENTO DO FORMUL RIO SEM O ENVIO DO QUADRO DESCRITIVO
ACARRETAR NO N O PROCESSAMENTO DA SOLICITA O.
- A
, LEIA ATENTAMENTE O ANEXO I DO
REGULAMENTO (DISTRIBUI O DE CR DITOS POR ATIVIDADES COMPLEMENTARES).
Muitos discentes n o obt m os cr ditos devido ao preenchimento inadequado do formul rio. A Comiss o n o
far o remanejamento de atividades em caso de erro do discente.
- EXCEPCIONALMENTE, NESTE EDITAL, SER PONTUADA A PARTICIPA O EM PROJETOS
DE EXTENS O DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PIBEX),
REMUNERADO OU VOLUNTÁRIO DA UNB.
2a. A solicita o ocorrer apenas UMA ve no decorrer do seu curso de gradua o. Portanto, o discente deve acumular o
m ximo poss vel de cr ditos em AC antes de fa er sua solicita o (m ximo de 10 cr ditos distribu dos em, pelo menos,
duas modalidades de atividades (Ensino, Pesquisa e Extens o), de acordo com o Regulamento de AC do Curso de
Farm cia da FCE, dispon vel em http://www.fce.unb.br/images/documentos/graduacao/farmacia/atividadescomplementares/edital_1_2020_atividades_complementares_farmacia.pdf).
3.
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P
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18 de setembro de 2020

Divulga o do Edital 01/2020

Secretaria de Gradua o da Faculdade de
Ceil ndia

14 de outubro de 2020
Hor rios: 10:00-12:00 e
14:00-16:00

Revis o da documenta o a ser encaminhada por email (Esclarecimento de
d vidas). Os estudantes que tiverem d vidas sobre a solicita o dever o
agendar, por email (atividadecomplementarfarmacia@gmail.com), antes do
dia 14 de outubro, pois o esclarecimento das d vidas ocorrer na plataforma
Teams, no dia e hor rios especificados. O agendamento pr vio necess rio
para que seu nome seja inclu do na sala virtual do Teams.

Comiss o de An lise e Acompanhamento
das Atividades Complementares do
Curso/Centro Acad mico do Curso de
Farm cia

18 de setembro a 19 de
outubro de 2020

Encaminhamento, por email (atividadecomplementarfarmacia@gmail.com) D
do pedido de aproveitamento de atividades complementares e dos respectivos F
comprovantes (juntamente com a Declara o de C pias Aut nticas assinada).
Encaminhar,
tamb m
por
email
(atividadecomplementarfarmacia@gmail.com), o quadro de atividades no
formato .doc

20 a 29 de outubro de
2020

Avalia o das solicita es de inclus o de atividades complementares Comiss o de An lise e Acompanhamento
comprovadas pelos discentes de gradua o
das Atividades Complementares do Curso

30 de outubro de 2020

Aprecia o, pelo Colegiado do Curso de Farm cia, dos pareceres emitidos Colegiado do Curso de Gradua o em
pela Comiss o de An lise e Acompanhamento das Atividades Farm cia
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G

Complementares do Curso
03 de novembro de 2020

Divulga o dos resultados das solicita es de inclus o de atividades
complementares (dispon vel em
http://www.fce.unb.br/images/documentos/graduacao/farmacia/atividadescomplementares/edital_1_2020_atividades_complementares_farmacia.pdf

Secretaria de Gradua o da Faculdade de
Ceil ndia

03 a 10 de novembro de
2020

Solicita o, por email (atividadecomplementarfarmacia@gmail.com), de
recurso para revis o do resultado da pontua o (entregar formul rio
dispon vel em
http://www.fce.unb.br/images/documentos/graduacao/farmacia/atividadescomplementares/edital_1_2020_atividades_complementares_farmacia.pdf

D
F

26 de novembro de 2020

Encaminhamento da decis o do Colegiado de Gradua o em Farm cia para a Secretaria de Gradua o da Faculdade de
Secretaria de Administra o Acad mica (SAA) para inser o dos cr ditos Ceil ndia
correspondentes no hist rico escolar do discente
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G

4.
DAS DISPOSI
ES FINAIS
O envio de pedido de aproveitamento de atividades complementares e entrega dos comprovantes a que se refere o presente
edital RESTRITO A ALUNOS QUE CURSAM A PARTIR DO SEXTO SEMESTRE DO CURSO DE FARM CIA.
N o ser o gerados processos de alunos dos cinco primeiros semestres.
Ceil ndia, 18 de setembro de 2020.
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