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REGULAMENTO DOS ELETIVOS 

- ATIVIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS PRÁTICAS - 

  

 CAPITULO I 

 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

ARTIGO 1º – O presente conjunto de regras tem por finalidade regular as 

ATIVIDADES CURRICULARES OBRIGATÓRIAS PRÁTICAS, doravante 

chamadas simplesmente de – ELETIVO – que compõem a grade curricular do 

Curso de Medicina ofertado por esta IES, conforme previsto e estabelecido no 

respectivo Projeto Pedagógico do citado curso, uma vez que o cumprimento 

integral da carga horária de tais atividades é obrigatório e indispensável para a 

conclusão do curso e colação de grau do discente em medicina. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Conforme Projeto Pedagógico autorizado 

pelo Ministério da Educação – MEC - para o Curso de Medicina da Faculdade 

Christus são CINCO o total de ELETIVOS, a serem integralizados 

obrigatoriamente pelo discente ao longo dos doze semestres letivos que 

compõem o curso, especificamente: 

a) ELETIVO I - a ser integralizado depois de cursado o quarto semestre 

letivo; 

b) ELETIVO II - a ser integralizado depois de cursado o quinto semestre 

letivo; 

c) ELETIVO III - a ser integralizado depois de cursado o sexto semestre 

letivo; 

d) ELETIVO IV - a ser integralizado juntamente com internato; 

e) ELETIVO V - a ser integralizado juntamente com internato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os ELETIVOS I, II e III serão regidos pelo 

presente Regulamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O cumprimento / integralização dos: 

ELETIVO I, ELETIVO II e ELETIVO III são pré-requisitos para o discente se 

credenciar para o Internato. 

PARÁGRAFO QUARTO – Os ELETIVOS IV e V serão regidos pelo 

Regulamento do Internato, uma vez que suas cargas horárias estão nele, 

Internato, incluídas. 

ARTIGO 2º – Sendo os ELETIVO I, ELETIVO II e ELETIVO III as 

atividades curriculares obrigatórias práticas a serem cumpridas / integralizadas 

entre semestres letivos o valor de cada um destes ELETIVOS não estarão 

incluídos no valor da semestralidade do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais firmado semestre a semestre com a Faculdade Christus e, por 

isso, devem ser pagos há seu tempo, ELETIVO A ELETIVO, conforme a 

atividade escolhida. 

ARTIGO 3º – É totalmente vetada a antecipação de cumprimento de 

ELETIVO, devendo cada ELETIVO ser cumprido somente depois de cursada a 

carga horária de cada semestre letivo que, conforme grade curricular, antecede 

um ELETIVO. 

 

 CAPÍTULO II 

 - DOS ELETIVOS I, II e III - 

ARTIGO 4º – O termo ELETIVO diz respeito ao fato de o discente poder 

escolher, para cada ELETIVO, uma dentre as várias opções de atividades 
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indicadas / ofertadas pela Coordenação do Curso. 

ARTIGO 5º – Os ELETIVOS I, II e III possuem carga horária total de 216 

(duzentos e dezesseis) horas/aulas, sendo 72 (setenta e duas) horas/aulas para 

cada um destes ELETIVOS. 

ARTIGO 6º – A integralização das cargas horárias dos ELETIVO I, 

ELETIVO II e ELETIVO III poderá ocorrer mediante cumprimento de atividade 

prática em outro estabelecimento ou instituição quando devem ser supridas as 

exigências da Seção I abaixo ou por cumprimento de atividades práticas 

indicadas/ofertadas por esta Faculdade, quando devem ser seguidas as 

determinações da Coordenação do Curso e da Seção II adiante especificada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As atividades práticas indicadas / ofertadas 

pela Coordenação do Curso, bem como, as atividades práticas cumpridas em 

outro estabelecimento ou instituição podem ser acompanhadas por orientador 

da própria Faculdade ou acompanhadas por orientador do estabelecimento ou 

instituição, desde que a Coordenação do Curso concorde em delegar tal ofício. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O corpo discente poderá apresentar à 

Coordenação do Curso atividade prática que possa compor ou que possa 

substituir um dos ELETIVOS (I ou II ou III), isso se, e, somente se, seguidos o 

calendário e todas as determinações identificadas na Seção I deste 

Regulamento. 

ARTIGO 7º – A Coordenação do Curso divulgará local(is), atividade(s), 

período(s), número de vagas e critérios de seleção de cada atividade prática 

indicadas / ofertadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A divulgação referida acima poderá ocorrer 

tanto por: informação site da Faculdade e/ou por fixação de cartazes no 
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Campus e/ou por comunicado em sala de aula. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As atividades indicadas / ofertadas pela 

Coordenação do Curso para cada ELETIVO possuirão programas diferentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As atividades que comporão os ELETIVOS 

I, ELETIVO II e ELETIVO III não serão fixas de um ELETIVO para o outro, 

podendo haver inclusão, exclusão ou alteração visando um melhor 

aproveitamento pedagógico, bem como, também pode haver inclusão, exclusão 

ou alteração de docentes, orientador, equipamentos, técnicas e convênios 

existentes a cada época. 

PARÁGRAFO QUARTO – Todos os discentes aptos, na conformidade 

deste Regulamento, depois de cursado o semestre que antecede cada um dos 

ELETIVOS já estão compulsoriamente pré-inscritos na ATIVIDADE 1 

especificada na Seção II seguinte. 

PARÁGRAFO QUINTO – Juntamente com a divulgação das atividades 

indicadas / ofertadas serão apresentados os valores e data para pagamento de 

cada uma destas atividades. 

ARTIGO 8º – Quando da divulgação do local(is), atividade(s), período(s), 

número de vagas e critérios de seleção de cada atividade prática indicadas / 

ofertadas a Faculdade também divulgará o calendário acadêmico de cada 

ELETIVO, devendo este calendário acadêmico ser fielmente cumprido. 

ARTIGO 9º – Somente serão integralizadas as cargas horárias dos 

ELETIVOS I, II e III (tanto de atividade prática ofertada / indicada pela 

Faculdade quanto de atividade prática cumprida em outro estabelecimento ou 

Instituição) que a Coordenação do Curso homologar o devido cumprimento, 

comunicando formalmente tal homologação para a Secretaria desta Faculdade, 
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sendo, desde já, requisito inicial indispensável que as atividades práticas 

cumpridas em cada um dos ELETIVOS possuam programas diferentes, salvo 

casos de necessária continuidade assim reconhecidos pela Coordenação do 

Curso. 

 

 Seção I 

 Da integralização de  

 ELETIVO não ofertado / indicado pela Faculdade 

ARTIGO 10º – Uma vez divulgada pela Coordenação de Curso o(s) 

local(is), atividade(s), período(s), número de vagas e critérios de seleção de 

cada atividade prática indicadas / ofertadas pela Faculdade para cada 

ELETIVO, seguindo o calendário também divulgado, poderá(ão) o(s) discente(s) 

interessado(s) requerer (em) à Coordenação do Curso que o cumprimento de 

sua atividade prática para compor aquele ELETIVO ocorra em outro 

estabelecimento / instituição, mediante protocolo de requerimento específico na 

conformidade dos parágrafos abaixo.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O formulário para o requerimento acima 

especificado é o “EL 1 – SOLICITAÇÃO DE VAGA”, o qual, encontra-se 

disponibilizado junto ao site da Faculdade. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O protocolo deve ocorrer perante a 

Secretaria de Alunos da Faculdade seguindo o calendário divulgado para 

aquele ELETIVO. 

PARÁGRAGO TERCEIRO – No protocolo junto a Secretária de Alunos do 

formulário “EL 1 - SOLICITAÇÃO DE VAGA” é obrigatória à entrega dos 
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documentos pertinentes ao cumprimento da atividade prática em outro 

estabelecimento / instituição, tais como: (a) Currículo Lattes do orientador; (b) 

Declaração de Aceite do Orientador, constando nome completo do orientador, 

nome da Instituição onde o eletivo ocorrerá, nome completo do aluno, Título da 

Atividade a ser desenvolvida, programa da atividade, período do eletivo, ciência 

do orientador que o eletivo deve ter duração mínima de 72 horas, ciência da 

Instituição quanto à realização da Atividade e data, assinatura e carimbo do 

orientador. 

PARÁGRAGO QUARTO – A falta de alguns dos documentos acima 

indicados ou outro que a Coordenação do Curso venha a solicitar impede a 

efetivação da atividade prática proposta pelo discente para aquele ELETIVO. 

PARÁGRAGO QUINTO – Requerimento para cumprimento de atividade 

prática em outro estabelecimento / instituição não podem, sob pena de 

indeferimento, possuir programa igual ou coincidente a alguma atividade já 

oferecida / indicada pela Faculdade, salvo os casos justificados como 

necessários e complementativos. 

PARÁGRAGO SEXTO – Para cada ELETIVO o discente só pode 

preencher e protocolar um formulário “EL 1 – SOLICITAÇÃO DE VAGA” e, 

consequentemente, só poderá propor uma atividade prática a ser cumprida 

naquele ELETIVO. Caso, eventualmente, o discente protocole mais de um 

formulário, somente será analisado o último formulário protocolado. 

ARTIGO 11º – A Coordenação somente autorizará cumprimento de 

ELETIVO em outro estabelecimento / instituição se o programa e o local 

proposto pelo discente forem relacionados à área de saúde, tais como: outras 

IES, hospitais, clínicas, laboratórios, institutos de pesquisa etc, desde que, tal 

estabelecimento possua convênio formal com a Faculdade Christus ou com 
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autorização prévia da Coordenação. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os estabelecimentos/ instituições com os quais 

a Faculdade firmará convênio para fins de cumprimento de ELETIVO poderão 

estar localizados em outro município, estado ou país e não só na Região 

Metropolitana de Fortaleza. 

ARTIGO 12º – A Faculdade não exigirá recolhimento de nenhum valor 

correspondente a ELETIVO requerido e aprovado pela Coordenação do Curso 

para ser cumprido em outro estabelecimento / instituição, bem como, também, 

não arcará nem colaborará com nenhuma quantia e/ou abatimento, devendo 

todas as despesas serem custeadas pelo próprio discente, inclusive valores 

relativos ao seu seguro saúde do discente. 

ARTIGO 13º - Os critérios para a autorização de cumprimento de 

ELETIVO em outro estabelecimento / instituição serão, requerimento a 

requerimento, caso a caso, programa a programa, ELETIVO a ELETIVO, 

analisados pela Coordenação do Curso, inclusive duração, horário e período de 

realização, tudo respeitando o calendário acadêmico de todos os semestres 

letivos e de todas as atividades acadêmicas do discente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – ELETIVO que venha ser cumprido em país 

com idioma oficial diferente do português, além da análise do programa do 

ELETIVO, do local, do currículo do orientador a Coordenação poderá promover 

uma avaliação do discente no que se refere ao domínio do idioma daquele país. 

Por esta avaliação do domínio da língua estrangeira poderá, eventualmente, vir 

a ser cobrado um valor correspondente ao ressarcimento da contratação de 

profissional capacitado para tal tarefa.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para obter aprovação da Coordenação do 
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Curso para cumprimento de ELETIVO em outro país, além da documentação já 

especificada como necessária, será indispensável a apresentação de cópia 

autenticada da contratação de seguro saúde do discente. 

ARTIGO 14º - Depois de analisados todos os protocolos de cumprimento 

de ELETIVO em outro estabelecimento / instituição até a data estabelecida no 

calendário acadêmico a Coordenação do Curso divulgará uma Listagem com a 

Situação Parcial dos requerimentos existentes. Nesta listagem parcial podem 

constar as seguintes situações: 

(I) VAGA CONCEDIDA – Situação que indicará que o discente 

apresentou toda a documentação exigida e, assim, está 

autorizado para cumprir aquele ELETIVO em outro 

estabelecimento / instituição; 

(II) PENDENTE – Situação que indica que o requerido pelo discente 

pode vir a ser aprovado desde que ele apresente documentação 

ou informação que a Coordenação do Curso julga como 

necessária. Vindo a documentação a ser apresentada e aceita 

pela Coordenação do Curso esta situação passará para VAGA 

CONCEDIDA (supra especificada). A não apresentação da 

documentação solicitada ou a não aprovação desta pela 

Coordenação do Curso passará o discente para a situação de 

VAGA NÃO CONCEDIDA, retornando compulsoriamente o 

discente que a pleiteava para situação de pré-inscrito na 

ATIVIDADE 1 ofertada / indicada pela Faculdade. 

(III) VAGA NÃO CONCEDIDA – Situação que informa que o 

requerimento do discente foi indeferido, retornando 

compulsoriamente o discente que a pleiteava para situação de 

pré-inscrito na ATIVIDADE 1 ofertada / indicada pela Faculdade. 
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ARTIGO 15º –- Depois da listagem com a situação parcial dos 

requerimentos e obedecendo a data indicada pelo calendário acadêmico 

daquele ELETIVO a Coordenação do Curso divulgará a Listagem Final com a 

situação definitiva de cada requerimento. Nesta Listagem Final constarão para 

cada discente uma das duas possibilidades possíveis, quais sejam: 

(a) Confirmar participação por VAGA CONCEDIDA para 

cumprimento de ELETIVO em outro estabelecimento / 

instituição; 

(b) Confirmar participação na ATIVIDADE 1 ofertada / indicada 

pela FACULDADE. 

ARTIGO 16º – Todos os discentes (sejam os que conseguiram a 

situação final de VAGA CONCEDIDA sejam os transferidos compulsoriamente 

para participarem da ATIVIDADE 1) necessitam confirmar a realização do seu 

ELETIVO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para discente com situação VAGA 

CONCEDIDA a confirmação da realização da sua atividade prática se dará pela 

assinatura do documento TERMO DE COMPROMISSO, assinatura esta, que 

deve ocorrer junto à Secretaria de Alunos; 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A confirmação do ELETIVO para discente 

que foi transferido para a ATIVIDADE 1 se dará pela assinatura do documento 

TERMO DE COMPROMISSO junto à Secretaria de Alunos cumulado com o 

pagamento na Tesouraria da Faculdade do valor correspondente àquela 

atividade prática, conforme divulgação inicial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As confirmações têm que obedecer ao 

calendário acadêmico daquele ELETIVO, sob pena de eliminação do discente 
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do cumprimento do ELETIVO. 

PARÁGRAFO QUARTO – Discente que não confirme sua participação 

como especificado nos parágrafos anteriores serão eliminados e não 

integralizarão nenhuma carga horária a título de cumprimento de ELETIVO 

neste período específico. 

PARÁGRAFO QUINTO – Discente que, por qualquer motivo, chegue a 

confirmar sua participação em determinada atividade prática, mas, que, 

efetivamente, não a cumpra também está eliminado daquele ELETIVO e não 

integralizará a respectiva carga horária. 

ARTIGO 17º – Sempre que aprovar que discente cumpra ELETIVO em 

outro estabelecimento a Coordenação do Curso o fará formalmente nos moldes 

estabelecidos neste Regulamento não existindo, em hipótese alguma, 

autorização verbal para cumprimento de ELETIVO fora desta Faculdade. 

ARTIGO 18º – Cumprido o ELETIVO em outro estabelecimento / 

instituição o discente ao retornar à Faculdade protocolará conjuntamente na 

Secretaria de Alunos da Faculdade os formulários “EL 3 – ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS” e “EL 6 – COMPROVANTE DE ENTREGA DO EL 3 E 

SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DAS 72 h/a’s” devidamente preenchidos e 

assinados. 

ARTIGO 19º – Todo ELETIVO cumprido em outro estabelecimento / 

instituição necessitará ter sua carga horária integralizada ao currículo do 

discente por homologação formal da Coordenação do Curso, esta homologação 

se dará após a Secretaria de Alunos enviar os formulários “EL 3 – ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS” e “EL 6 – COMPROVANTE DE ENTREGA DO EL 3 E 

SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DAS 72 h/a’s que recebeu para a 
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Coordenação do Curso de Medicina analisar e indicar a carga horária que deve 

ser integralizada ao histórico acadêmico do discente. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o discente não entregue em tempo hábil 

(ver calendário acadêmico do ELETIVO) os formulários “EL 3 – ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS” e “EL 6 – COMPROVANTE DE ENTREGA DO EL 3 E 

SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DAS 72 h/a’s devidamente preenchidos e 

assinados na Secretaria de Alunos, mesmo que realmente tenha cumprido o 

ELETIVO conforme autorizado pela Coordenação do Curso, a respectiva carga 

horária não poderá ser integralizada ao seu Histórico. 

ARTIGO 20º – O discente, por sua livre iniciativa e escolha, pode até 

realizar mais atividades práticas do que cada ELETIVO previsto no Projeto 

Pedagógico, contudo, somente serão computadas 72 horas/aulas por cada 

ELETIVO, isso, para os ELETIVOS I, II e III. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Atividades práticas com carga horária 

inferior a 72 horas / aulas não poderão ser integralizadas como ELETIVO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Atividades práticas com carga horária 

superior a 72 horas / aulas somente terão 72 horas / aulas integralizadas, não 

existindo acúmulo de horas / aulas para abater em outro ELETIVO. 

 

 Seção II 

 Da integralização de  

 ELETIVO – ofertado / indicado pela própria Faculdade 

ARTIGO 21º – Ao longo de cada quarto, quinto e sexto semestre letivo de 
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cada turma, a Coordenação do Curso divulgará local(is), programa da 

atividade(s), período(s), número de vagas e critérios de seleção de cada 

atividade prática indicada / ofertada pela Faculdade para aquele ELETIVO, de 

certo que, em cada ELETIVO ofertado / indicado pela Faculdade sempre 

existirá uma atividade prática identificada como a principal atividade ofertada, 

denominada ATIVIDADE 1. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Esta atividade principal de cada ELETIVO – 

ATIVIDADE 1 – será aquela que a Coordenação considera como a mais 

adequada para ser cumprida mediante o conteúdo acadêmico / teórico já 

ministrado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A prioridade para cumprir a ATIVIDADE 1 ou 

outra ofertada indicada pela Faculdade para cada ELETIVO será do(s) 

discente(s) que venha(m) cursando fielmente a grade curricular do curso, 

semestre após semestre. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As atividades práticas ofertadas / indicadas 

para cada ELETIVO possuirão programa diferente, salvo casos de necessária 

complementação ou continuidade. 

PARÁGRAFO QUARTO – As atividades práticas ofertadas / indicadas 

pela Faculdade poderão vir a ter seu efetivo cumprimento em outra instituição, 

tais como, hospitais, clínicas, centros de pesquisas, dentro ou fora da Região 

Metropolitana de Fortaleza, tudo conforme divulgação prevista no caput deste 

artigo. De certo que, atividades práticas ofertadas / indicadas pela Faculdade 

em outro país poderão exigir do discente avaliação sobre o domínio do idioma 

do país da atividade ofertada / indicada. Por esta avaliação do domínio da 

língua estrangeira poderá, eventualmente, vir a ser cobrado um valor 

correspondente ao ressarcimento da contratação de profissional capacitado 



 

VERITAS
ET VITA  

R E G U L A M E N T O  D O S  E L E T I V O S  

 

 

Sede Dom Luís: Av. Dom Luís, 911  Meireles  Fortaleza – CE - CEP: 60160-230 

Sede Parque Ecológico: Rua João Adolfo Gurgel, 133  Papicu  Fortaleza - CE  CEP: 60190-060 

Sede Dioniso Torres: Rua Israel Bezerra, 630  Dionísio Torres  Fortaleza – CE - CEP: 60135-480 

 

 

- 13 
- 

para tal tarefa. 

PARÁGRAFO QUINTO – Cabe a cada discente a escolha, dentre as 

atividades práticas ofertadas pela coordenação, escolher qual cumprirá. 

PARÁGRAFO SEXTO – No caso do discente concordar em cumprir a 

ATIVIDADE 1 proposta pela Coordenação do Curso este discente não precisará 

preencher nem protocolar nenhum formulário, somente necessitará aguardar a 

divulgação da Listagem com a Situação Final daquele ELETIVO e em seguida 

confirmar sua participação na ATIVIDADE 1, pois, conforme já estabelecido, 

todos os discentes aptos, na conformidade deste Regulamento, depois de 

cursado o semestre que antecede cada um dos ELETIVOS já estão 

compulsoriamente pré-inscritos na ATIVIDADE 1 especificada nesta Seção. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso o(s) discente(s) deseje(m) optar por 

qualquer outra atividade prática ofertada / indicada pela Coordenação do Curso 

que não seja a ATIVIDADE 1, deve(m) este(s) discente(s) preencher(em) o 

formulário “EL 2 – SOLICITAÇÃO DE VAGA” e protocolá-lo junto a Secretaria 

de Alunos da Faculdade seguindo o calendário acadêmico divulgado para 

aquele ELETIVO. 

PARÁGRAFO OITAVO – Para cada ELETIVO o discente só pode 

preencher e protocolar um formulário “EL 2 – SOLICITAÇÃO DE VAGA” e, 

conseqüentemente, só poderá propor uma dentre as atividades ofertadas / 

indicadas (que não seja a ATIVIDADE 1) a ser cumprida naquele ELETIVO. 

Caso, eventualmente, o discente protocole mais de um formulário, somente 

será analisado o último formulário protocolado. 

ARTIGO 22º – Cabe à Coordenação do Curso de Medicina analisar os 

formulários “EL 2 – SOLICITAÇÃO DE VAGA” que receber da Secretaria de 
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Alunos para cumprimento de atividade prática ofertada / indicada pela 

Faculdade que não seja a ATIVIDADE 1. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Havendo mais inscritos do que a quantidade de 

vaga disponível para as outras atividades ofertadas / indicadas que não seja a 

ATIVIDADE 1, poderá a Coordenação utilizar o Índice de Rendimento 

Acadêmico – IRA - para ajudar na seleção ou desempate entre discentes. 

ARTIGO 23º – Depois de analisados todos os formulários “EL 2 – 

SOLICITAÇÃO DE VAGA” até a data estabelecida no calendário acadêmico, a 

Coordenação do Curso divulgará uma Listagem com a Situação Parcial dos 

requerimentos existentes. Nesta listagem parcial podem constar as seguintes 

situações: 

(I) VAGA CONCEDIDA – Situação esta que indica que o discente 

apresentou toda a documentação exigida para participar da 

atividade prática por ele escolhida diferente da ATIVIDADE 1; 

(II) FAZER SELEÇÃO – Situação indicativa que o discente necessita 

ser selecionado pela Coordenação do Curso para que sua vaga 

venha a ser concedida. Em caso de aprovação do discente na 

avaliação feita pela Coordenação do Curso esta situação passará 

para VAGA CONCEDIDA e, assim, está autorizado para cumprir 

aquele ELETIVO na Atividade pleiteada. Avaliação com resultado 

insatisfatório perante a Coordenação do Curso passará para a 

situação de VAGA NÃO CONCEDIDA, retornando 

compulsoriamente o discente que a pleiteava para situação de 

pré-inscrito na ATIVIDADE 1 ofertada / indicada pela Faculdade. 

ARTIGO 24º – Sempre que aprovar que discente cumpra outra atividade 

prática ofertada / indicada que não seja a ATIVIDADE 1 a Coordenação do 
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Curso o fará formalmente nos moldes estabelecidos neste Regulamento, não 

existindo, em hipótese alguma, autorização verbal para cumprimento de 

ELETIVO fora desta Faculdade. 

ARTIGO 25º – Depois da listagem com a situação parcial dos 

requerimentos e obedecendo a data indicada pelo calendário acadêmico 

daquele ELETIVO a Coordenação do Curso divulgará a Listagem Final coma 

situação definitiva de cada requerimento. Nesta Listagem Final constarão para 

cada discente uma das duas possibilidades possíveis, quais sejam: 

(a) Confirmar participação na ATIVIDADE 1 ofertada / indicada 

pela FACULDADE;  

(b) Confirmar participação por VAGA CONCEDIDA para 

cumprimento de outra atividade prática ofertada / indicada. 

ARTIGO 26º – Todos os discentes, tanto os que conseguiram a situação 

final de confirmar participação na ATIVIDADE 1 como os que conseguiram 

situação final de VAGA CONCEDIDA para cumprimento de outra atividade 

ofertada / indicada e, também, todo discente que desde o início acatou cumprir 

a ATIVIDADE 1 e que não protocolou nenhum formulário junto a Secretaria de 

Alunos, necessitam confirmar a realização do seu ELETIVO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Esta confirmação do ELETIVO exigida 

acima se efetivará pela assinatura do documento TERMO DE COMPROMISSO 

junto à Secretaria de Alunos cumulado com o pagamento na Tesouraria da 

Faculdade do valor correspondente à ATIVIDADE 1 ou outra atividade ofertada 

/ indicada, conforme divulgação inicial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A confirmação e o pagamento têm que 

obedecer ao calendário acadêmico daquele ELETIVO, sob pena de eliminação 
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do discente do cumprimento do ELETIVO.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Discente que não confirme sua participação 

ou não pague o valor correspondente àquele ELETIVO como especificado nos 

parágrafos anteriores serão eliminados e não integralizarão nenhuma carga 

horária a título de cumprimento de ELETIVO neste período específico. 

PARÁGRAFO QUARTO – Discente que, por qualquer motivo, chegue a 

confirmar sua participação ou na ATIVIDADE 1 ou em outra atividade ofertada / 

indicada pela Faculdade, mas, que, efetivamente, não a cumpra, também 

estará eliminado daquele ELETIVO e não integralizará a respectiva carga 

horária. 

ARTIGO 27º – Uma vez confirmado para cumprir determinada atividade 

prática deve o discente atingir as metas de aproveitamento / rendimento 

estipuladas pela Coordenação do Curso a fim de conseguir a integralização da 

respectiva carga horária. 

ARTIGO 28º – Empós realizado o ELETIVO, seja pelo cumprimento da 

ATIVIDADE 1 seja pelo cumprimento de outra atividade prática ofertada / 

indicada, o discente precisará protocolar junto à Secretaria de Alunos da 

Faculdade os formulários “EL 3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS” e “EL 6 – 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EL 3 E SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO 

DAS 72 h/a’s” devidamente preenchidos e assinados.  

ARTIGO 29º – Concluída a atividade prática de cada ELETIVO necessita 

sua respectiva carga horária ser integralizada ao currículo do discente por 

homologação formal da Coordenação do Curso, esta homologação se dará 

após a Secretaria de Alunos enviar os formulários “EL 3 – ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS” e “EL 6 – COMPROVANTE DE ENTREGA DO EL 3 E 
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SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DAS 72 h/a’s que recebeu para a 

Coordenação do Curso de Medicina analisar e indicar a carga horária que deve 

ser integralizada ao histórico acadêmico do discente.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o discente não entregue em tempo hábil 

(ver calendário acadêmico do ELETIVO) os formulários “EL 3 – ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS” e “EL 6 – COMPROVANTE DE ENTREGA DO EL 3 E 

SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DAS 72 h/a’s devidamente preenchidos e 

assinados na Secretaria de Alunos, mesmo que realmente tenha cumprido o 

ELETIVO (ATIVIDADE 1 ou outra ofertada / indicada), a respectiva carga 

horária não poderá ser integralizada ao seu Histórico. 

ARTIGO 30º – Pedidos de desistência ou cancelamento de vaga em 

atividade ofertada / indicada pela Faculdade deverão ser protocolados junto à 

Secretaria de Alunos mediante protocolo do formulário “EL 4 – SOLICITAÇÃO 

DE CANCELAMENTO DE VAGA”. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o requerimento de desistência tenha 

justificada motivação e se ocorrer até 30 dias antes da data prevista para início 

da atividade prática o valor pago poderá vir a ser restituído em data a ser 

estabelecida pela Tesouraria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Faculdade se reserva o direito de não 

restituir valor pago para requerimentos sem justa motivação ou protocolados 

fora do prazo supra estipulado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não existirá compensação de pagamento 

nem transferência de pagamento de uma atividade prática para outra. 
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 DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 31º – Sobre as decisões da Coordenação do Curso de Medicina 

quando da análise dos formulários não caberá recurso. 

ARTIGO 32º – O presente conjunto de regras só pode ser alterado 

mediante voto da maioria absoluta dos membros do Colegiado de Curso e 

aprovado pelo Conselho Superior – CONSU. 

ARTIGO 33º – Compete à Coordenação do Curso dirimir dúvidas 

referentes à interpretação destas normas, bem como suprir as suas lacunas e 

casos omissos, e/ou, se necessário, encaminhar ao Colegiado de Curso o(s) 

ato(s) complementar(es) que se fizer(em) necessário(s). 

ARTIGO 34º – Estas normas entram em vigor após sua aprovação pelo 

Conselho Superior – CONSU. 

 

Fortaleza, maio de 2008. 
 
 

Diretor Geral 
Faculdade Christus 


