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REGULAMENTO 

DAS  

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 

 I - DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - O presente Regulamento tem como objetivo regular a validação das 

Atividades Complementares e o seu aproveitamento nos cursos oferecidos pela Faculdade 

de Balsas. 

 

Art. 2º - Compreende-se como Atividades Complementares aqueles componentes 

curriculares enriquecedores e complementadores do perfil do formando que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação de habilidades, competências do aluno, inclusive as 

adquiridas fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 

com o mercado do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

 

Parágrafo Único – As Atividades Curriculares possuem carga horária variável por 

curso, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, que deve ser cumprida 

integralmente por todos os alunos regularmente matriculados como requisito 

acadêmico para a conclusão do curso. 

 

 

II - DA ESTRUTURA 

 

Art. 3º - As Atividades Complementares serão geridas por um setor vinculado ao 

NPPGE – Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e por ele geridos, com o apoio 

dos Coordenadores dos Cursos e, também, pela Secretária Geral da Faculdade de Balsas.  
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§ 1º - Cada Coordenador de Curso ficará responsável em apoiar o setor de Atividades 

Complementares no gerenciamento das atividades complementares do seu curso. 

 

§ 2º - O Setor de Atividades Complementares funcionará nas dependências do 

NPPGE, utilizando sua infra-estrutura, bem como, a infra-estrutura da Secretaria 

Geral. 

 

 

III - DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4º - Compete ao Setor de Atividades Complementares: 

I – Manter arquivo e registro atualizados com os projetos e relatórios de todas as 

Atividades Complementares realizadas no âmbito da Faculdade de Balsas; 

II – Organizar cadastro individual por discente com acompanhamento de todas as 

Atividades realizadas no âmbito da Faculdade de Balsas; 

III – Cadastrar, organizar e manter arquivo de todas as Atividades Complementares 

realizadas pelos discentes fora do âmbito da Faculdade de Balsas; 

IV - manter atualizado o livro de atas das reuniões do Setor de Atividades 

Complementares; 

V - Elaborar os modelos de formulários necessários ao bom funcionamento do Setor 

de Atividades Complementares; 

VI – Desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem 

demandadas de forma adicional, com vistas a garantir a validação das Atividades 

Complementares. 

 

 

IV – DO DESENVOLVIMENTO E DA VALIDAÇÃO 

 

Art. 5º - Os alunos deverão obrigatoriamente desenvolver integralmente as cargas 

horárias definidas para as Atividades Complementares no Projeto Pedagógico do seu curso 

como requisito para a conclusão do mesmo.  
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Parágrafo Único - A valoração em carga horária para cada uma das Atividades 

Complementares observará a Tabela de Valoração das Atividades 

Complementares, constante do Anexo 01 a este Regulamento, sendo vedado o 

cômputo concomitante ou sucessivo como atividade complementar, de atividades 

realizadas nos Estágios Curriculares ou Trabalho de Curso. 

 

Art. 6º - As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer 

semestre do curso; 

 

Art. 7° - As Atividades Complementares somente poderão ser validadas após o 

exame de sua compatibilidade com a finalidade pedagógica do curso, pelo respectivo 

Coordenador do Curso. 

 

§ 1º - A validação da Atividade Complementar deverá ser requerida pelo aluno 

interessado, em formulário próprio, acompanhado de documento comprobatório da 

realização da mesma. 

 

§ 2º - Serão consideradas válidas, independentemente de justificativa do aluno ou de 

exame de compatibilidade com os fins do curso, as Atividades Complementares 

oferecidas pela Faculdade de Balsas, mediante simples comprovação da freqüência 

e, se for o caso, também do aproveitamento. 

 

§ 3º - O aluno, para fins do disposto no caput deste artigo, poderá consultar, 

previamente, mediante requerimento justificado, o Setor de Atividades 

Complementares sobre a pertinência da atividade complementar que pretenda 

desenvolver, devendo receber resposta por escrito em 03 (três) dias úteis após a 

solicitação. 
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§ 4º - Deferido o requerimento de validação, o Setor de Atividades Complementares 

informará à Secretaria Geral para averbação da Atividade Complementar no histórico 

escolar do aluno, com a informação do total correspondente de horas. 

 

Art. 8º - Para classificação e atribuição da carga horária correspondente, as 

Atividades Complementares se subdividem em cinco categorias, conforme a seguir 

demonstrado, devendo o aluno distribuí-las em pelo menos duas categorias distintas: 

I – categoria 1 – de Ensino; 

II- categoria 2 – de Pesquisa; 

II- categoria 3 – de Extensão Solidária; 

III- categoria 4 – de Extensão Científica; 

IV- categoria 5 – de Representação Estudantil ou Representação Pública. 

 

Art. 9º - Para efeitos de registro, as Atividades Complementares receberão os 

seguintes códigos: AC xy, onde AC = Atividade Complementar, “x” a categoria e “y” a 

especificação dentro de cada categoria, conforme a Tabela de Valoração das Atividades 

Complementares. Exemplo: AC4.1 – Comparecimento a Eventos Científicos. 
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ANEXO No 01 
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Anexo no 01 - Tabela de valoração das Atividades Complementares: 

Categoria 
da 

Atividade 
Especificação Carga 

Horária 

1.1. Freqüência e aproveitamento em 

disciplinas, seminários ou cursos 

realizados dentro ou fora da Faculdade de 

Balsas, compreendendo todas as áreas do 

conhecimento, incluindo aprendizado de 

línguas, informática, aprimoramento da 

capacidade de expressão escrita e oral na 

língua portuguesa, desde que realizados 

no período máximo de 2 semestres antes 

do início e o final do curso, desde que 

esteja de acordo com o Art. 07º do 

presente regulamento. 

Poderá ser considerada atividade 

complementar atividade cursada em outra 

Instituição de Ensino, desde que realizada 

no período acima e não aproveitada para 

fins de integralização do curso. 

A carga horária 

correspondente até o 

limite máximo de 50 

horas por semestre e 

250 no total. 1. ENSINO 

1.2. Monitoria – de cursos da Faculdade 

de Balsas, devidamente formalizada e com 

parecer final do docente responsável, 

favorável.  

30 horas por disciplina 

a cada semestre, até o 

limite máximo de 90 

horas no total. 
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Categoria 
de 

Atividade 
Especificação 

Carga 
Horária 

2.1. Participação em projetos de pesquisa 

da Faculdade de Balsas, mediante 

aprovação do NPPGE, ou em qualquer 

outro centro de pesquisa, devendo ser 

apresentada certidão ou declaração do 

pesquisador respectivo atestando a 

participação e a carga horária efetiva do 

aluno. 

Até 50 horas por 

projeto, a juízo da 

Coordenação do Setor 

de Atividades 

Complementares, com 

limite máximo de 200 

horas no total. 
2. PESQUISA 

2.2. Publicação de artigo, ensaio, 

monografia, livro ou similar, seja obra 

individual ou coletiva, devendo ser juntada 

a respectiva prova: 

Até 50 horas por 

publicação, a juízo da 

Coordenação do Setor 

de Atividades 

Complementares, com 

limite máximo de 200 

horas no total. 

3.1. Participação efetiva em projetos de 

extensão abertos à comunidade em geral 

promovidos pela Faculdade de Balsas, 

desde que aprovados pelo Setor de 

Atividades Complementares. 

A carga horária 

correspondente até o 

limite de 80 horas no 

total. 3. EXTENSÃO 

SOLIDÁRIA 

3.2. Monitoramento de cursos de extensão 

promovidos pela Faculdade de Balsas e 

abertos à comunidade em geral 

A carga horária 

correspondente até o 

limite de 100 horas no 

total. 
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Categoria 
de 

Atividade 
Especificação 

Carga 
Horária 

4.1. Comparecimento a eventos 

científicos, a exemplos de seminários, 

simpósios, congressos, palestras, 

defesas de teses e dissertações;  

A carga horária 

correspondentes até o 

limite máximo de 150 

horas no total. 

4. EXTENSÃO 

CIENTÍFICA 
4.2. Apresentação de trabalhos ou teses 

em eventos culturais, técnicos ou 

científicos. 

Até 30 horas por 

apresentação, a juízo 

da Coordenação do 

Setor de Atividades 

Complementares, com 

limite máximo de 150 

horas no total. 

5. REPRESENTAÇÃO 

5.1. ESTUDANTIL Local– Exercício de 

cargo de representação estudantil nas 

turmas e nas demais instâncias da 

Faculdade de Balsas 

5.2. ESTUDANTIL Nacional – Exercício 

de cargo de representação estudantil 

em entidade nacional  

5.3. PÚBLICA – Exercício de cargo de 

representação pública ocupado por 

eleições e com mandato 

20 horas por ano, até 

o limite de 60 horas no 

total.  

 

 

 

 
 
 
 


