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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

(CURRÍCULO 2012/1) 
 
 
1. As Atividades Complementares são consideradas parte integrante do currículo do curso de 

Direito, nos termos da Resolução CNE/CES n. 9, de 29 de setembro de 2004.  

2. Para os efeitos previstos no Projeto Pedagógico do Curso de Direito, consideram-se 

Atividades Complementares aquelas que possibilitarem o enriquecimento e a 

complementação de habilidades, competências e conhecimentos vinculados ao perfil do 

formando, envolvendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais e interdisciplinares, bem como as relações com o mercado de trabalho e as 

ações de extensão junto à comunidade.  

3. Não se consideram como Atividades Complementares quaisquer atividades vinculadas ao 

Estágio Supervisionado e à realização do Trabalho de Conclusão de Curso, que estão 

definidas e organizadas em seus regulamentos específicos. 

4. Os conteúdos que compõem as Atividades Complementares estão elencados na TABELA 

OFICIAL que acompanha este regulamento e totalizam a carga horária mínima de 286 

horas/aula, conforme o quadro aqui disposto ao final. 

5. É de responsabilidade da Coordenação do curso de Direito a avaliação e atribuição de 

horas das Atividades Complementares apresentadas pelos alunos. 

6. É responsabilidade do aluno:  

a) providenciar a documentação que comprove sua participação, com respectiva carga 

horária, data e local, onde foi realizada a Atividade Complementar, previamente 

autorizada ou devidamente reconhecida;  

b) encaminhar à Coordenação a documentação comprobatória das atividades 

realizadas, nos termos aqui dispostos na regra 12.  
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7.  Salvo em situações com autorização prévia expressa da Coordenação do curso, as 

Atividades Complementares somente serão validadas quando realizadas fora do horário 

das aulas regulares do semestre letivo, podendo, também, serem realizadas nos períodos 

de recesso escolar.  

8. A validação da carga horária de atividades não contempladas especificamente neste 

regulamento só poderá ocorrer após avaliação, deliberação e autorização, por escrito, da 

Coordenação do curso. 

9. O total das Atividades Complementares, fixado em hora/aula, será lançado no histórico 

escolar do aluno.  

10. Todos os esclarecimentos necessários para o cumprimento das Atividades 

Complementares deverão ser obtidos junto à Coordenação do curso de Direito. 

11. Cumprir efetivamente as Atividades Complementares é condição indispensável para a 

integralização da carga horária e a conclusão do curso.  

12.  O aluno deverá solicitar à Coordenação a contagem e a validação de suas atividades 

respeitando sempre os seguintes procedimentos: 

12.1 ATIVIDADES COMPLEMENTARES – EXTENSÃO 

Procurar a Central de Atendimento ao Aluno e encaminhar documentação registrada como 

“PROVIDÊNCIA – ATIVIDADE COMPLEMENTAR – EXTENSÃO” (anexar cópia do Certificado 

do evento). 

Anexar ao requerimento uma cópia (simples ou autenticada) do Certificado do evento, que 

deverá com a original.  

A lista de eventos e os detalhes para sua comprovação e atribuição de horas encontram-se 

na TABELA OFICIAL de atividades complementares do curso de Direito, disponível em: 

http://www.faap.br/faculdades/direito/atividades-complementares.asp 

Observação: Juntar em uma das atividades o relatório que emitimos do Lyceum. 
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12.2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES – PESQUISA – INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Procurar a Central de Atendimento ao Aluno e encaminhar documentação registrada como 

“PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA – ATIVIDADE COMPLEMENTAR – PESQUISA - INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA” (anexar o Projeto de Iniciação Científica). 

O procedimento deverá utilizado tanto para a solicitação inicial de Iniciação Científica 

quanto para o desenvolvimento posterior do projeto, por meio da entrega de relatórios. 

 

12.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES – PESQUISA – PESQUISAS LIVRES 

A entrega de Pesquisas Livres não ocorre por meio da Central de Atendimento ao Aluno. As 

pesquisas livres devem ser enviadas pelo site do curso de Direito, no seguinte link: 

http://www.faap.br/faculdades/direito/atividades-complementares.asp 

 

12.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES – PESQUISA – MONITORIA ACADÊMICA 

Dentro do prazo estipulado pela Coordenadoria de Pesquisa, o aluno deverá imprimir a 

ficha de inscrição, que consta do site, preenchê-la e entregá-la com uma foto 3X4, na 

Coordenadoria. Após a escolha do monitor pelos professores, os escolhidos serão 

comunicados por e-mail e deverão comparecer à Coordenadoria para assinar a 

documentação. É obrigatória a entrega de relatório mensal, assinado pelo professor, 

durante o semestre da Monitoria. 

 

 

TOTAL DE HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR: 286 h/a 

Horas de Atividade Complementar – Extensão: 100 h/a 

Horas de Atividade Complementar – Pesquisa: 50 h/a 

Horas de Atividade Complementar – Ensino: 136 h/a  

 
 


