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REGULAMENTO 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam 

o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que 

se confundam com estágio curricular supervisionado. 

 As atividades complementares são obrigatórias para a integralização curricular 

e perfazem um total de 80 (oitenta) horas, para os cursos superiores de tecnologia e 

160 (cento e sessenta) horas, para os cursos bacharéis, distribuídas nas áreas de 

pesquisa ensino e extensão, bem como competências adquiridas fora do ambiente 

escolar.. Os objetivos das atividades complementares são de flexibilizar o currículo do 

Curso e propiciar aos acadêmicos a possibilidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar de acordo com a CNE/CES 1133/2001. 

 São consideradas atividades de formação acadêmica de ensino e participação 

em disciplinas que integram o elenco do Curso e a participação em seminários de 

integração, em, que temas relevantes para área são abordados, utilizando-se a 

interdisciplinaridade. 

 As atividades de formação acadêmica de pesquisa contemplam a participação 

em projetos de iniciação científica e a publicação de trabalhos em revistas, periódicos 

ou em anais de congressos. 

As atividades complementares são oportunidades para que os alunos tenham 

acesso ao amplo espectro de conhecimento, idéias, problemas e metodologias e com 

isso possam agregar à sua formação específica, novas e diferentes perspectivas que 

darão maior valor e melhores resultados ao seu futuro desempenho científico e 

profissional. 

A efetiva participação dos alunos nas atividades complementares contribui para 

uma formação geral, para a capacidade de análise dos problemas humanos, dos 

aspectos concernentes ao seu processo de formação profissional e de cidadãos, 

capacitando-os ao exercício da aprendizagem continuada e ao aprimoramento da 



postura ética, formação humanística e generalista e à consciência das suas 

responsabilidades sociais. 

 Entende-se que a participação do aluno no fazer universitário é de grande 

importância para sua formação. Os cursos de graduação têm como responsabilidade, 

além da formação profissional a formação de cidadãos. 

           O Colegiado de curso tem a função de avaliar, validar e informar, por meio da 

coordenadoria do curso, à secretaria acadêmica, as horas autorizadas para serem 

registradas no histórico do aluno, item “atividades complementares”. 

 Serão consideradas apenas as atividades que não fazem parte das disciplinas 

curriculares. As atividades devem possuir  relação com a área de conhecimento do 

curso.  

 Todas as atividades consideradas como complementares devem ser 

obrigatoriamente comprovadas. Os documentos que comprovam a referida atividade 

devem ser encaminhados para o Conselho de Curso, no semestre em que o aluno 

realizar a atividade.  

 O controle da integralização curricular por meio das atividades complementares 

será feito pela secretaria acadêmica com lançamento no histórico do aluno. Os alunos 

dos cursos superiores de tecnologia deverão acumular 80 (oitenta) horas e os alunos 

dos cursos bacharéis 160 horas (cento e sessenta) horas, ao longo do curso. 

 As atividades reconhecidas pelo Colegiado de Curso deverão estar em 

consonância com o projeto pedagógico do curso e serem reconhecidas pela Direção. 

 O formulário necessário para a validação das atividades complementares 
deverá ser solicitado na central  de atendimento, devidamente preenchido e 
documentado, com a via original e uma cópia dos documentos. 

 

Art. 2º - Dos objetivos 

As atividades complementares tem como objetivo incentivar o aluno a participar de 

experiências diversificadas que contribuam para a formação humana e profissional, 

atendendo às diretrizes nacionais do ensino em  curso tecnológico Secretariado. 

 

Art. 3º - Comissão de atividades complementares - conselho de curso 

A comissão de atividades complementares,  é representada pelo conselho de curso,  é 

o órgão responsável pela análise, julgamento, avaliação  das atividades 

complementares realizadas pelos alunos do curso caracteriza-se pelo conselho de 

curso. 

 



Art. 4º - As atividades complementares são práticas acadêmicas apresentadas sob 

múltiplos formatos. A tabela a seguir apresenta as atividades complementares e as 

suas respectivas cargas horárias de aproveitamento. 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES CH MÁXIMA 
 PROVEITADA  

  1. Participação   em   Curso   de   Extensão da Processus 30 H 

2. Seminários e Congressos relacionados com a área de estudo 10 h 

3. Atividades de extensão –Gestare ou observatório 10 H 

4. Iniciação Científica 30 H 

5. Publicação   de   artigo   em   Anais      de Congressos,   
Seminários   ou Revistas 

20 H 

6. Disciplinas de outros cursos da PROCESSUS 5 H 

7. Disciplinas cursadas em outras IES 10 H 

8. Competências adquiridas fora do ambiente escolar 20 H 

9. Participação em Estagio-extra curricular 80  H 

10. Participação no Programa de Aperfeiçoamento Continuo- 
PROAC  

5h 

11.Programa de Monitoria 20 h 

12. Leitura Dirigida sobre Educação das relações étnico-raciais e 
para o ensino da historia e cultura afro-brasileira, africana e 
indígena. 

15h 

13. Apresentação e discussão de Vídeos 5h 

14. Palestras  5h 

15. Discussão em Grupos 5h 

16. Visitas técnicas 5h 

17. Representante de turma 10 h/sem 
  

Abaixo a descrição das atividades de números 12 a 17: 

 Leitura Dirigida: os alunos são orientados a fazerem leituras prévias sobre o 

assunto citado no item12, com fichamento de artigos localizados em fontes de 

pesquisa na internet, em periódicos ou em textos pertencentes à bibliografia do 

programa do curso, pesquisa na biblioteca sobre o tema definido, visando criar no 

aluno o hábito da leitura, como também, criar o hábito de freqüência à biblioteca. 

 Apresentação e discussão de Vídeos: os filmes são apresentados como um 

recurso didático complementar na entrega instrucional, sendo seguido de 

comentários e/ou debates; 

 Palestras: são convidados expositores para conduzirem palestras sobre temas 

variados; 

 Discussão em Grupos: os alunos dividem-se em grupos, para a discussão de 

assuntos pertencentes ao tema da aula. Após as discussões, cada grupo 

apresenta suas conclusões aos demais, com feedback constante do professor e 

dos alunos; 



Visitas técnicas: visa possibilitar ao aluno ampliar o seu currículo com 

experimentos e vivências externas fora do ambiente escolar. 

Representante de turma: o aluno deverá solicitar no protocolo de atendimento 

as horas de representante por semestre. 

Art. 5º  São consideradas atividades de formação acadêmica de ensino a 

participação em projetos de monitoria de disciplinas que integram o elenco do 

curso e a participação em seminários de integração, em que temas relevantes 

para a área do curso são abordados, utilizando-se a interdisciplinariedade. 

Art. 6º  As atividades de formação acadêmica de pesquisa contemplam a 

participação em projetos de iniciação científica e a publicação de trabalhos em 

periódicos ou em anais de congressos. 

Art. 7º  É considerada formação acadêmica de extensão a participação em 

seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, cursos de atualização 

e similares. Além disso, a participação em estágios extracurriculares e a 

representação estudantil em colegiados de cursos, representante de curso, 

plenário de departamento e colegiados superiores são contabilizados como 

atividades complementares. 

Entende-se que a participação do aluno no fazer universitário é de grande 

importância para sua formação. Os cursos de graduação têm como 

responsabilidade, além da formação profissional a formação de cidadãos. 

Art. 8º  Serão consideradas apenas as atividades que não fazem parte das 

disciplinas curriculares. As atividades devem possuir relação com a área de 

conhecimento do curso.  

Art. 9º Todas as atividades consideradas como complementares devem ser 

obrigatoriamente comprovadas. Os documentos que comprovam a referida 

atividade devem ser encaminhados para o Protocolo, no semestre em que o aluno 

realizar a atividade, o Protocolo encaminhará à Coordenação para a validação das 

horas na grade curricular. 

Art. 10º Os alunos dos cursos superiores de tecnologia deverão acumular 80 

(oitenta) horas e os alunos dos cursos bacharéis, 160 horas (cento e sessenta) 

horas, ao longo do curso. 

 

 



Art. 11º As atividades complementares devem ser realizadas durante o período 

em que o aluno estiver regularmente matriculado no Curso.  

Art. 12º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 


