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Ofício DIR Nº. 05/2019 

 

RESOLUÇÃO Nº 05/2019 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA FACULDADE LS 

                    

                        O DIRETOR EXECUTIVO, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, 

órgão máximo de deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o que consta regimento interno resolve:  

aprovar o Regulamento das Atividades  do “Atividades Complementares”  Faculdade LS, 

que passa fazer parte integrante desta Resolução.  

                        

Publique-se e cumpra-se. 

  

  

                                                                                                     Brasília, 01 de abril  de 2019 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 05/2019 

CRITÉRIOS DE NORMATIZAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR “ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES”  DEFINIDO POR: 

 

O Presidente do Conselho 

Superior, aqui representado pelo 

Diretor Executiva da Faculdade 

LS, considerando a necessidade 

de regulamentar o componente 

curricular: “Atividades 

Complementares e, no uso das 

atribuições legais previstas no 

Regimento Geral, após aprovação 

do conselho, edita a seguinte:  

 

TÍTULO I   

DAS FINALIDADES 

Art. 1º O presente regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento das horas 

destinadas às Atividades Complementares dos Cursos da Faculdade LS, conforme 

exigências legais e diretrizes curriculares para os referidos Cursos. 

Art. 2º As Atividades Complementares  constituem-se em um dos componentes curriculares 

dos cursos superiores, oferecidos pela Faculdade LS, e possuem carga horária fixadas pelo 

currículo pleno de cada curso, descritas no anexo I. 

Parágrafo Único – Consideram-se Atividades Complementares aquelas realizadas pelo 

estudante por meio de estudos e práticas independentes de sua grade curricular, mas 

pertinentes ao aprofundamento de sua formação acadêmica e relacionadas com o ensino, 

iniciação científica, extensão, atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão. 

TÍTULO II  

DOS OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E MODALIDADES. 

Artigo 3º - Constituem objetivos fundamentais das Atividades Complementares: 

Parágrafo Único - As Atividades Complementares tem o objetivo geral de flexibilizar o 

currículo, ampliar conhecimento, possibilitar a discussão interdisciplinar e o aprofundamento 

temático e técnico-instrumental relevante à área em questão, constituindo componentes 

curricular que enriquece e implementa o perfil próprio do formando, estimulando a prática de 

estudos independentes, transversais, opcionais e de interdisciplinaridade. 

I- estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares;  
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II- promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento 

intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.  

III – enriquecer o processo de formação profissional e social, ampliando os horizontes do 

conhecimento do estudante para além da sala de aula;  

IV – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação do estudante 

em atividades de ensino, iniciação científica e extensão;  

V – favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais nos 

mais diversos contextos da sociedade em que se insere esta Instituição de Ensino Superior. 

Artigo 4º -As Atividades Complementares de Graduação obedecem aos seguintes 

princípios e diretrizes, conforme parecer CNE/CES Nº 0146/2002:  

I- flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante adoção de estratégias 

acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no estudante a necessidade de 

interação com outras áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e da 

cultura, desde o início do curso;  

II- estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do estudante 

e à criação cultural, mediante incentivo a permanente e contextualizada atualização 

profissional;  

III- promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica, incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma relação de 

reciprocidade.  

Artigo 5º - As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo estudante a partir de 

seu ingresso no curso, inclusive durante os períodos de férias, observada à carga horária 

mínima exigida no Projeto Pedagógico para a conclusão de seu curso de graduação. 

Artigo 6º - As Atividades Complementares que serão validadas para fins de cumprimento 

dessa exigência curricular compreendem a realização de atividades vinculadas às seguintes 

modalidades de:  

a) Ensino 

b) Extensão 

c) Pesquisa 

d) Atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão. 

§ 1º - As Atividades Complementares que serão validadas para fins de cumprimento dessa 

exigência curricular compreendem a realização, preferencialmente de: 

I- 30% da carga horária prevista na matriz curricular para atividades 

complementares na modalidade de extensão; 
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II- 10% vinculada à modalidade de atividades culturais, artísticas, sociais e de 

gestão. 

Parágrafo Único– Os aproveitamentos de cargas horárias relativas a essas atividades 

estão estabelecidos no Apêndice I desta Resolução.  

TÍTULO III  

 DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Artigo 7º - A organização, supervisão, acompanhamento e convalidação dessas atividades 

ficarão sob a responsabilidade dos Coordenadores de Curso. 

Artigo 8º - Quanto às Atividades Complementares, competem aos Coordenadores de Curso 

as seguintes atribuições:  

a) observar as normas estabelecidas nesta Resolução;  

b) informar os estudantes de seu curso sobre a necessidade de realizarem 

Atividades Complementares, a fim de que possam cumprir essa exigência curricular;  

c) supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

d) analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas pelo 

estudante; 

e) avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo estudante de 

acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento, considerando a 

documentação apresentada; 

f) orientar o estudante quanto à pontuação das Atividades Complementares; 

g) fixar e divulgar data, hora e local para atendimento do estudante e análise dos 

documentos comprobatórios;  

h) remeter à Direção Acadêmica relatório semestral das atividades que foram 

desenvolvidas em seu curso;  

i) cooperar com a Secretaria Geral no que concerne às informações adicionais sobre 

as Atividades Complementares e competentes registros; 

j) opinar sobre eventuais revisões deste Regulamento, a fim de serem adotadas 

medidas que propiciem melhor desenvolvimento dessas atividades.  

H) Validar após análise as horas de Atividades Complementares.  

Artigo 9º - Caberá aos estudantes tomar conhecimento das normas que regem a realização 

dessas atividades e que se encontram disponibilizadas no sítio desta Instituição de Ensino 

Superior.  

§ 1º - Os estudantes deverão cumprir as cargas horárias de Atividades 

Complementares previstas nos Projetos Pedagógicos dos respectivos cursos. 
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§ 2º - Ao desenvolverem as atividades que lhes forem propostas, os estudantes 

deverão arquivar a documentação comprobatória das Atividades Complementares e 

apresentá-las sempre que solicitado.  

§ 3º - A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a 

Colação de Grau, devendo ocorrer durante o período em que o estudante estiver 

regularmente matriculado no curso, excetuando-se eventuais períodos de 

Trancamento de Matrícula.  

Artigo 10º – Os estudantes concluintes de cursos de graduação, que não tenham 

comprovado a carga horária das respectivas Atividades Complementares, deverão procurar 

seus Coordenadores, com antecedência de 90 (noventa) dias antes do encerramento do 

semestre letivo, a fim de tratar desse requisito curricular.  

Artigo 11 – Cada estudante deverá desenvolver as Atividades Complementares de acordo 

com sua oportunidade e compatibilidade de horários com as disciplinas curriculares, não 

havendo a possibilidade de abono de faltas devido à realização dessas atividades.  

§ 1º - Caberá ao estudante solicitar, semestralmente, a convalidação das atividades 

que tenha desenvolvido por meio do preenchimento de formulário próprio, 

disponibilizado no sítio desta IES e por sistema de protocolo eletrônico junto à 

Secretaria Acadêmica, anexando cópia dos documentos comprobatórios dessas 

atividades, a fim de que seja analisada a carga horária concedida.  

§ 2º - O estudante deverá acompanhar o processamento da convalidação dessas 

atividades, a fim de garantir o cumprimento desta exigência acadêmica.  

Artigo 12 – As Atividades Complementares não poderão ser aproveitadas para a concessão 

de dispensa, ou equivalência de disciplinas, que sejam componentes dos currículos de 

cursos de graduação. 

Artigo 13 – Os estudantes que ingressarem nesta IES por transferência estarão, também, 

sujeitos ao cumprimento da carga horária das Atividades Complementares prevista no 

Projeto Pedagógico do curso de destino, podendo, contudo, solicitar aos respectivos 

Coordenadores de Curso o somatório da carga horária atribuída pela instituição de origem.  

§ 1º - Poderão ser transformadas em Atividades Complementares  as disciplinas 

cursadas na instituição de origem, mas que deixaram de ser utilizadas no Processo 

de Aproveitamento de Estudo, desde que se enquadrem nas modalidades 

estabelecidas no anexo II desta Resolução.  

§ 2º - Poderão ser consideradas como Atividades Complementares as disciplinas 

oferecidas por esta IES, a título de extensão cultural e em horários alternativos, 

desde que não constem das grades curriculares dos cursos.  

Artigo 14 – Ao expedir autorização para o estudante realizar determinadas Atividades 

Complementares, o Coordenador de Curso deverá levar em consideração o conhecimento 

que o mesmo possui acerca dos conteúdos programáticos de disciplinas que sejam 

compatíveis com as atividades que pretende desenvolver.  
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Parágrafo Único - O estudante concluinte de curso, que não tenha completado a carga 

horária destinada às Atividades Complementares, deverá matricular-se no semestre 

subsequente, a fim de cumprir essa exigência curricular. 

 

TÍTULO IV – 

DAS EXIGÊNCIAS, AVALIAÇÃO E REGISTROS ACADÊMICOS 

Artigo 15 – Para o aproveitamento das atividades complementares, ficam estabelecidas as 

seguintes exigências: 

a) Atividades culturais assistidas ligadas à temática do Curso: atestado de presença e 

apresentação de relatório sintético; 

b) Disciplinas cursadas fora dos cursos regulares de Graduação e Pós-Graduação da 

Faculdade LS: aprovação na Disciplina com média compatível a média praticada na 

instituição; 

c) Eventos técnico-científicos: congressos, seminários, conferências e palestras 

assistidas: certificado de presença; 

d) Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, dissertação de Mestrado e tese de 

Doutorado assistidas: atestado de presença e apresentação de relatório; 

e) Prática de monitoria: relatório do Professor Supervisor; 

f) Participação em pesquisa institucional: relatório do Professor Orientador; 

g) Realização de estágios extracurriculares: atestado de realização do estágio e cópia 

do contrato; 

h) Atividades de extensão: certificado de realização; 

i) Participação em projetos sociais: declaração do responsável pelo projeto; 

j) Artigos publicados em revistas: cópia do artigo publicado; 

k) Apresentação de trabalhos em eventos científicos: certificado de participação e cópia 

de trabalho apresentado; 

l) Participação em concursos de monografias: monografia elaborada; 

m) Cursos extraordinários: certificado de participação; 

n) Cursos de Língua Estrangeira Moderna: boletim com aprovação do estudante; 

o) Projetos de iniciação científica: declaração do responsável pelo projeto; 

p) Exposições técnico-científicas: certificado de participação; 

q) Visitas técnicas/ saída de campo: atestado de participação emitido pelo professor 

responsável; 

r) Participação como representante estudantil no Colegiado de Curso, CPA, 

representante de turma e nos Colegiados Superiores desta IES/: declaração de 

participação emitida pela coordenação. 

 

Artigo 16- Os comprovantes de Atividades Complementares desenvolvidas pelos 

estudantes fora do recinto acadêmico deverão ser registrados, via sistema eletrônico da IES, 

para que possam ser analisados pelos Coordenadores de Curso, no final de cada semestre 

em que forem realizadas. 

§ 1º - Todo o processo de avaliação poderá ser acompanhamento pelo Portal do 

Estudante. 
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§ 2º - As etapas para o registro das atividades é a seguinte:  

a) Registro da solicitação quanto as Atividades Complementares, com entrega dos 

documentos comprobatórios, junto à Secretaria Acadêmica;  

b) Avaliação das atividades pela Coordenação de Curso;  

c) Aprovação (ou não) das atividades pela Coordenação de Curso;  

d) Atividades aprovadas deverão ser encaminhadas na forma de documento para a 

Secretaria Acadêmica, visando o registro no histórico do estudante;  

e) Atividades indeferidas deverão ser encaminhadas na forma de documento para a 

Secretaria Acadêmica e indicadas pela Coordenação de Curso ao estudante. 

Artigo 17- A carga horária atribuída pelo Coordenador do curso a cada uma das atividades 

obedecerá  o anexo II, atendendo a critérios de desempenho e qualidade, 

TÍTULO V  

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 18 – É facultado aos Colegiados de Curso e ao NDE,  solucionar eventuais dúvidas 

referentes à interpretação desta Resolução, suprindo-lhe eventuais lacunas, bem como 

enviar ao Colegiado de Coordenação e ao NAP propostas de alterações que julgarem 

convenientes e necessárias.  

Artigo 20 – Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, após haverem 

recebido os pareceres exarados pelos respectivos Coordenadores de Curso.  

Artigo 21 - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a resolução nº 03/2016 do CONSUP. 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº. 09/2019 

 

CARGA HORÁRIA DO COMPONENTE CURRICULAR  DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DA FACULDADE LS 

 Or

de

m 

Curso Área Anterior Matrizes a partir 

de 2019 

1 
Administração 

 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

160 horas 100 horas 

2 Ciências Biológicas Ciências Biológicas 200 horas 100 horas 

3 Ciências Biológicas Ciências Humanas 200 horas 100 horas 

4 Ciências Contábeis 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

100 horas 100 horas 

5 Enfermagem Saúde 200 horas 80 horas 

6 Farmácia Saúde 200 horas 100 horas 

7 Gestão Financeira 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

80 horas Não se aplica 

8 Gestão Hospitalar Saúde e Ambiente 140 horas Não se aplica 

9 Nutrição Saúde 200 horas 100 horas 

10 Radiologia Saúde 140 horas 140 horas 

11 Biomedicina Saúde 100 horas 100 horas 

12 Fisioterapia Saúde 100 horas 100 horas 

13 Educação Física Saúde 140 horas 140 horas 

14 
Estética e 

Cosmética 
Ambiente e Saúde 

Não se aplica Não se aplica 

15 Direito 
Ciências Sociais 

Aplicadas 

200 horas 200 horas 

Fonte: O autor (2019). 
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO DO CONSUP, PUBLICADA PELO OFÍCIO DIR Nº 09/2019 

CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DO COMPONENTE CURRICULAR ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES FACULDADE LS. 

 

PROCEDIMENTO PARA CONVALIDAÇÃO 

Pelo aluno, por meio de requerimento dirigido à Coordenação de Curso, com a devida documentação 
comprobatória, protocolada na Secretaria Acadêmica. 

 

1. AÇÕES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS: 

TIPO 
CONVALIDAÇÃO EM  
PORCENTAGEM E HORAS 

1)Participação em cursos de extensão, na área de 
formação, cursos extraordinário atendendo aos critérios 
estabelecidos pelo Núcleo de Extensão da Faculdade LS. 

100% das horas de atividades complementares  
para cada  curso até o limite de 50% da carga 
horária total da atividade complementar. 

2) Participação como ouvinte em eventos técnico-científicos: 
congressos, seminários, jornadas de curso, simpósio, semana 
acadêmica, conferências e outros, em âmbito local, regional, 
nacional ou internacional que estiver relacionado com a área 
de formação promovida por outras Instituições. 

- 10 horas para cada participação, com 
certificado acima de 20 horas, até o limite de 
25% da carga horária total da atividade 
complementar. 

3) Participação como organizador de congressos, seminários, 
oficinas, jornadas de estudos e atividades de natureza 
acadêmico-científica. 

- 15 horas para cada organização até o limite 
de 25% da carga horária total da atividade 
complementar. 

4) Participação como apresentador ou membro da comissão 
organizadora de eventos técnico-científicos: congressos, 
seminários, jornadas de curso, simpósio, semana acadêmica, 
conferências e outros, em âmbito local, regional, nacional ou 
internacional. 

- 15 horas para cada apresentação até o limite 
de 25% da carga horária total da atividade 
complementar. 

5) Apresentação de trabalho na área de formação, em 
congressos, seminários, jornadas de estudos e outras 
atividades de natureza acadêmica, científica e cultural 
(comunicação, pôster, oficina ou minicurso). 

 10% das  horas de atividades complementares  
para cada apresentação até o limite de 40% da 
carga horária total da atividade complementar. 

6) Participação em cursos extras curriculares e/ou 
Extensão, vinculado a área de  formação em outras 
instituições. 

04 horas para cada curso até o limite de 50% 
da carga horária total da atividade 
complementar. 

7) Participação em cursos extras curriculares e/ou 
Extensão  que melhoram a qualificação profissional,  não 
relacionado com a área de formação. 

- 01 hora para cada curso até o limite de 5% da 
carga horária total da atividade complementar. 

8) Pesquisador de Projetos de Iniciação Científica e de 

Pesquisa na área de formação,, desenvolvidos dentro 

Faculdade LS. 

 

- 25% do montante de horas cumpridas em 
atividade de pesquisa exercida na própria 
Unidade Acadêmica até o limite de 50% da 
carga horária prevista para o curso.  

9) Realização de monitorias e estágios jurídicos 
extracurricular  em órgãos públicos e privados. 

25% da carga horária para as atividades 
Complementares  exigida pelo curso. 

10) Realização de estágios extracurriculares na área do curso 
de formação. 

Para até 01 ano de estágio, 10% da carga 
horária para  as atividades Complementares, 
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prevista para o curso sem direito a 
reaproveitamento. 

11)Grupos de Estudos para o aprofundamento em áreas 

específicas de interesse e na área de formação, desenvolvidos 

dentro Faculdade LS 

- Até o limite de 25% da carga horária  para 
Atividades Complementares  exigida pelo curso, 
para um período de no mínimo 01 ano de 
participação. Sem direito a reaproveitamento. 

12)Participação em Programa de Iniciação Cientifica na  
área de formação. 

- Até o limite de 25% da carga horária  para 
Atividades Complementares  exigida pelo curso, 
para um período de no mínimo 01 ano de 
participação. Sem direito a reaproveitamento. 

13 )Assistência comprovada a bancas de apresentação de 

trabalhos de conclusão de curso na área de formação,  

Faculdade LS ou em outra IES reconhecida pelo MEC. 

- 03  horas para cada apresentação, até o limite 
de 25% da carga horária  para Atividades 
Complementares  exigida pelo curso. 

 14) Atividades complementares  de natureza acadêmicas 
(revisões bibliográficas, resumos, artigos), devidamente 
validadas por professor da área de desenvolvimento do 
estudo. 

- Até o limite de 25% da carga horária de  
atividades complementares  exigida pelo curso. 

15).Publicação em periódicos científicos, capítulos de livros 

e/ou anais de congressos acadêmicos, na área de formação 

como autor ou co-autor; outras publicações. 

- 20 horas para cada publicação, até o limite de 
50% da carga horária para  atividades 
complementares  exigida pelo curso. 

16)Planejamento e organização de projetos  
extracurriculares vinculados ao Curso. 

- Até o limite de 25% da carga horária para 
atividades complementares  exigida pelo curso. 

17) Evento Acadêmico promovido pela coordenação do 

Curso (Semanas acadêmicas ciclos de palestras e outros).  

- 100% da carga horária do evento, até o limite 
de 50% da carga horária para atividades 
complementares  exigida pelo curso. 

18) Participação como apresentador, semana acadêmica, 

conferências e outros, na área de formação, em âmbito local. 

- 100% da carga horária do evento, até o limite 
de 50% da carga horária para atividades 
complementares  exigida pelo curso. 

19) Disciplinas cursadas fora dos cursos regulares de 
Graduação Faculdade LS. 

25% da carga horária da disciplina até  25% da 
Ch para Atividades Complementares  exigida 
pelo curso. 

20)Participação como ouvinte em defesa de dissertação de 

Mestrado e tese de Doutorado na área de formação. 
5 horas não excedendo a 10%  da carga horária 
para  atividades complementares  exigida pelo 
curso. 

21)Participação em projetos sociais (responsabilidade social 

e integradores). 
 04 horas para cada evento até 10% da carga 
horária para  Atividades Complementares  
exigida pelo curso. 

22) Cursos de Língua Estrangeira Moderna. 10% da carga horária para  Atividades 
Complementares  exigida pelo curso. 

AÇÕES DE INTEGRAÇÃO SOCIOCULTURAL: 

TIPO 
CONVALIDAÇÃO EM 
PORCETAGEM E HORAS 

1) Atividades culturais frequentadas pelo aluno fora 
Faculdade LS, tais como peças teatrais, filmes exibidos em 
cinemas e espetáculos de dança, entre outras, condicionadas 

01(uma) hora para cada atividade, até o limite 
de 5% da carga horária para Atividades 



 
 

 

Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
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à apresentação do ingresso e relatório sobre o respectivo 
evento, vinculando-o a alguma disciplina do curso. (Modelo em 
anexo). 

Complementares  exigida pelo curso. 

2) Visitação a centros históricos, museus, bibliotecas, 

exposições de arte etc. 

01(uma) hora para cada atividade, até o limite 
de 5% carga horária para Atividades 
Complementares  exigida pelo curso. 

AÇÕES DE INTEGRAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA: 

TIPO 
CONVALIDAÇÃO EM 
PORCETAGEM E HORAS 

1) Participação em atividades acadêmicas comunitárias e/ou 
voluntárias oferecidas pelo curso dentro da Faculdade 
(Semana de Atividades Livres e/ou Semana de Eventos do 
respectivo curso). 

- 5 horas para cada período de atividades. Até o 
limite de 25% da carga horária para Atividades 
Complementares  exigida pelo curso. 

2) Participação em projetos comunitários desenvolvidos 
integralmente pela Faculdade ou em parceria desta com 
órgãos externos (organizações Governamentais , e 
organizações não governamentais, entre outros). 

Até o limite de 25% da carga horária para 
Atividades Complementares  exigida pelo curso. 
exercida na própria Unidade Acadêmica.  

3) Atividade de Monitoria, na área de formação no curso 
Superior. 

- Até o limite de 50% da carga horária para 
Atividades Complementares exigida pelo curso. 
Exercida na própria Unidade Acadêmica, para 
até 01 ano de monitoria, sem direito a 
reaproveitamento. 

4)Trabalhos de Conteúdos Específicos em áreas de 
Educação Básica (voluntariado, monitorias, assistência) 
devidamente comprovado. 

Específico para as licenciaturas. 

- 25 % do montante de horas cumpridas em 
atividade de monitoria exercida na própria 
Unidade Acadêmica. 

5) Práticas extracurriculares em Laboratórios de 
Aprendizagem. 

- 2 horas para cada atividade, até o limite de 
25% da carga horária para Atividades 
Complementares  exigida pelo curso. 

6) Organização de oficinas, semanas acadêmicas e outros  
nas Faculdade LS. 

- 05 horas para cada oficina até o limite de 25% 
da carga horária prevista para Atividades 
Complementares  para o curso.  

7) Planejamento e organização de atividades 
extraescolares. 

- 05 horas para cada planejamento, até o limite 
de  20% da carga horária prevista para 
Atividades Complementares  exigida pelo curso. 

8) Visitas extracurriculares a instituições, ligadas ao campo 
educativo, devidamente comprovadas e relatórios validados 
por professor da área de desenvolvimento do trabalho. 
Especifico para as licenciaturas. 

- 05 horas para cada visita, até o limite de 10% 
da carga horária prevista para Atividades 
Complementares  para curso. 

9) Visitas extracurriculares a instituições, ligadas ao campo 
de educação, devidamente comprovadas e relatórios 
validados por professor da área de desenvolvimento do 
trabalho. 

 Especifico para as licenciaturas. 

- 05 horas para cada visita, até o limite de 10% 
da carga horária prevista para  Atividades 
Complementares  exigida pelo curso. 



 
 

 

Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 
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10)Visitas extracurriculares a Empresas e a órgãos públicos 
devidamente comprovadas e relatórios validados por professor 
do Curso da Faculdade LS da área de desenvolvimento do 
trabalho.  

- 50% das  horas constantes no certificado, até 
o limite de 50% da ch prevista para o curso. 

11)Participação como representante estudantil no Colegiado 
de Curso, CPA, representante de turma e nos Colegiados 
Superiores desta IES. 

- 10 horas para um período de um semestre de 
mandato, sem direito a reaproveitamento, não 
excedendo 30% da carga horária  total  
previstas para atividades complementares. 

12). Consultas a centros de documentação. 
- 03 horas para cada visita,  até o limite de  10% 
da carga horária prevista para Atividades 
Complementares  exigida pelo Curso. 

13) Criação de grupos de estudos cooperativos abertos à 

comunidade local e acadêmica, com a finalidade de cumprir 

o processo teoria – prática – teoria. São eles: grupos de 

leitura, atividades de laboratório, oficinas didático-

pedagógicas, criação das Jornadas Temáticas, Projetos 

coletivos assistenciais e educativos etc. 

- 20 horas para um período de 06 meses de 
participação, sem direito a reaproveitamento. 

14) Visitação a instituições carentes e promoção de eventos 

de responsabilidade social. 

- 05 horas para cada visita até o limite de 10% 
da carga horária prevista para Atividades 
Complementares  exigida pelo curso. 

15) Participação como voluntário em: Delegacias especiais, 

amigo da escola, APM, Conselhos tutelares, conselhos 

escolares e similares. 

- 10 horas para um período de um ano de 
mandato ou participação, sem direito a 
reaproveitamento. 

16)Participação em Colônias de  férias  e projetos em 
espaços não formais de educação desenvolvidos 
organizações não governamentais, entre outros. 

- Até o limite de 2% da carga horária para 
Atividades Complementares  exigida pelo curso. 

17)Visitas extracurriculares a Centro culturais escolas  
devidamente comprovadas e relatórios validados por professor 
da área de desenvolvimento do trabalho.  

Especifico para as licenciaturas. 

- 05 horas para cada visita, até o limite de 10% 
da carga horária prevista para Atividades 
Complementares  exigida pelo Curso. 

18)Prestação de serviço à comunidade, vinculado a área de 
formação. 

 10% da CH, prevista para o curso horas para 
um período de 06 meses de participação, sem 
direito a reaproveitamento. 

19) Participação em Audiências e Sessões do Júri. A saber: 
Audiência de fase de conhecimento: 03 horas  
Audiência de conciliação: 01 hora 
Plenário do júri: 04 horas 
Audiência de fase de conhecimento online: 03 horas. 
Especifico para o curso de  Direito 
Alterado em 16/08/2019. 

Participação até o limite de 20% da carga 
horária para Atividades Complementares  
exigidas pelo curso. 
 

20) Exercício de atividade voluntária ou profissional em 
órgãos do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, 
escritórios de advocacia ou outra entidade.  
Especifico para o curso de  Direito 

Até o limite de 20% da carga horária para 
Atividades Complementares  exigida pelo curso, 
para um período de no mínimo 01 ano. 

21) Participação em Júri Simulado promovido pela Faculdade 
LS.  
Especifico para o curso de  Direito 

04 horas para cada participação até o limite de 
20% da carga horária para Atividades 
Complementares  exigida pelo curso. 
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FACULDADE LS 

RELATÓRIO DE AACC 

 
NOME (EM CASO DE EVENTO COLETIVO, ANEXAR LISTA DE PRESENÇA) 

 

MATRÍCULA 

 

CURSO 

 

TURMA 

 

PERIODO 

 

TIPO DE ATIVIDADE 

 

LOCAL DA  ATIVIDADE 

 

DATA CARGA HORÁRIA 

INÍCIO 

_____/______/_______ 

TÉRMINO 

_____/______/_______ 

 

__________ HORAS 

NOME DO PROFESSOR RESPONSÁVEL 

 

_____________________________________________________________________ 
 

ASSINATURA 

 

_________________________________ 
 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
OBS: SE O ESPAÇO FOR INSUFICIENTE, USE O VERSO DA FOLHA OU ANEXE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A ATIVIDADE (EM QUE A ATIVIDADE CONTRIBUI PARA SUA FORMAÇÃO ACADÊMICA): 
OBS: SE O ESPAÇO FOR INSUFICIENTE, USE O VERSO DA FOLHA OU ANEXE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

É OBRIGATÓRIO ANEXAR DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S). 

PARECER: 

 APROVADO               REPROVADO 

 
 
 

ASSINATURA E CARIMBO DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
 
 
 
 
 
 
 

 Ingresso do evento, nota fiscal e outros. 

 


