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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

O presente manual tem como objetivo normatizar o cumprimento das 

horas destinadas às atividades complementares da Faculdade Metropolitana 

de Ciências e Tecnologia (FAMEC) atendendo as exigências do Ministério de 

Educação (MEC), contempladas nas diretrizes curriculares.  

 

2. ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

Consideram-se atividades complementares aquelas que, guardando 

relação de conteúdo e forma com atividades de cunho acadêmico, representem 

instrumentos válidos para o aprimoramento da formação básica e profissional 

do futuro profissional. As atividades Complementares são práticas acadêmicas 

obrigatórias para os alunos dos cursos da FAMEC. Dessa forma, não existe 

dispensa das atividades complementares. Essas atividades são apresentadas 

sob múltiplos formatos, tendo em vista essencialmente:  

 

 Enriquecer o processo ensino-aprendizagem, complementando o 

currículo pedagógico vigente;  

 Ampliar os horizontes do conhecimento bem como de sua prática 

para além da sala de aula;  

 Abrir perspectivas do aluno nos contextos socioeconômico, 

técnico e cultural da área profissional escolhida, favorecendo o 

relacionamento e convivência entre os diferentes grupos;  

 Ampliar, essencialmente, o conhecimento teórico/prático discente 

com atividade extraclasse;  

 Incentivar o caráter pró-ativo e o espírito empreendedor nos 

alunos.  

 

3. CATEGORIAS  

 

São consideradas atividades complementares:  

 Participação em atividades culturais diversas, tais como 

exposições, peças teatrais, palestras, feiras culturais e comerciais 

realizadas dentro ou fora da Faculdade, desde que julgada 

pertinente à formação do aluno;  

 Participação como ouvinte, organizador ou apresentador em 

cursos ou eventos, promovidos por empresas ou pela FAMEC;  

 Participação em atividades de extensão mantidas ou não pela 

Faculdade ou quando designada pela coordenação do curso;  



 

 

 Participação em atividades de pesquisa, mantidas pela FAMEC 

ou quando designada pela coordenação do curso;  

 Participação em congressos, seminários, fórum, oficinas, jornadas 

de estudos, feiras, colóquio, ateliê, mesas-redondas, painel de 

debate ou outras atividades de natureza acadêmica, científica e 

cultural;  

 Participação em estágios não curriculares oferecidos por 

organizações públicas, privadas e não governamentais;  

 Participação em monitoria acadêmica, como voluntário;  

 Participação em projetos e atividades comunitárias, como 

voluntário, mantidos ou não pela Faculdade ou quando designada 

pela coordenação do curso;  

 Participação em projeto da empresa júnior da FAMEC como 

membro da diretoria ou como colaborador;  

 Participação em visitas técnicas à empresas e atividades de 

campo promovidas pelos professores;  

 Participação como membro dos colegiados acadêmicos/CA/ 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) da FAMEC; 

 Ouvinte em defesa de tese, dissertação ou monografia na área.  

 Participação em atividades profissionalizantes na área de 

formação do curso.  

 

4. DIREITOS E DEVERES  

 

Da coordenação do curso:  

Fornecer modelo do relatório que deverá ser preenchido ao fim da 

realização de cada atividade complementar.  

 Designar o professor responsável para os plantões semanais de 

atendimento aos alunos, para orientação e análise dos relatórios 

das atividades complementares realizadas.  

 O plantão de atendimento deverá ocorrer fora do horário de aulas, 

quando serão analisados e discutidos, com os alunos, as 

atividades realizadas, os critérios de comprovação, 

enquadramento e convalidação da carga horária realizada, bem 

como a documentação comprobatória apresentada.  

 Comunicar oficialmente à secretaria da Faculdade a totalização 

das horas de atividades complementares de cada aluno para fins 

de registro acadêmico, ao final de cada semestre letivo.  

 Atuar, em parceria com os professores do curso, de forma a 

promover atividades que possam ser integralizadas como 

complementares. 

 



 

 

Dos professores:  

Compete administrar o sistema acadêmico-administrativo referente às 

atividades complementares realizadas pelos alunos da FAMEC, ficando sob 

sua responsabilidade:  

 Propor e incentivar, por meio de comunicados orais e escritos, a 

participação do aluno em projetos e eventos acadêmicos, 

culturais e comunitários promovidos pela Faculdade ou por outras 

organizações públicas, privados ou não governamentais bem 

como divulgar, oportunamente, a realização de eventos internos e 

externos cuja participação poderá ser aceita como atividade 

complementar. 

 Atuar, em parceria com a coordenação do curso, de forma a 

promover atividades que possam ser integralizadas como 

complementares. 

 Recebimento, conferência, protocolo e registro da entrega da 

documentação do aluno, mediante requerimento e apresentação 

de relatório das atividades realizadas.  

 Organização e guarda dos documentos dos alunos em pasta 

individual e personalizada, bem como registro dos apontamentos 

realizados pelo professor no prontuário ou relatório do aluno. • 

 Agendamento de atendimento ao aluno pelo professor 

responsável em regime de plantão, de acordo com programação 

dos professores e da coordenação do curso.  

 Comunicação aos alunos da agenda de atendimento.  

 Comunicar oficialmente à coordenação do curso a totalização das 

horas de atividades complementares de cada aluno para fins de 

registro acadêmico, ao final de cada semestre letivo.  

Do aluno:  

O aluno deve, até o último semestre, cumprir a carga horária 

estabelecida na matriz curricular do curso para atividades complementares.  

Compete ao aluno, encontrar meios para realização de suas atividades 

complementares, devendo, inclusive, buscar os contatos necessários à 

realização de tais atividades. Apresentação da documentação comprobatória:  

1. Comprovante de ingresso e/ou de participação fornecido pela 

organização responsável pelo evento, conforme quadro no anexo 

A (tabela de equivalência);  

2. Relatório escrito pelo próprio aluno sobre sua participação no 

evento, elaborado de acordo com o modelo fornecido pela 

coordenação do curso, conforme anexo B;  



 

 

3. Entrega da documentação acima virtualmente através do 

sistema de atividades complementares, no home page da IES 

(aluno on-line), ou presencialmente na Secretária, obedecendo ao 

prazo constante no calendário acadêmico.  

O aluno que não entregar a documentação no prazo estipulado terá 

sua atividade rejeitada e a conclusão do curso adiada.  

Todavia, o mesmo poderá apresentá-la no período letivo seguinte, 

concluindo o curso ao final deste. O aluno que até o final do curso não 

tiver cumprido o número de horas de atividades complementares exigido 

deverá matricular-se no próximo semestre, para cumprir as horas 

faltantes, efetuando o pagamento da 1ª parcela, matrícula, em seguida 

procurar a Coordenação para proceder a retificação de matrícula, e optar 

por no mínimo 1 (uma) disciplina que não tenha sido cursada na matriz de 

origem.  

 

5. VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Para fins de validação pela Coordenação de Curso, somente serão 

consideradas as atividades complementares realizadas após a data da 

matrícula inicial no curso.  

Caso o aluno interrompa o curso (trancamento de matrícula), no período 

de afastamento não serão computadas as atividades complementares. É 

proibido o aproveitamento de atividades complementares já validadas em curso 

de graduação anterior, cursado na FAMEC ou em outra IES, visto que, a data a 

ser considerada apta a computar as atividades é a data inicial do curso atual.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação do Curso em referência.  

Este Regulamento foi aprovado pelas Coordenações dos cursos e 

Diretoria da FAMEC em 01 de agosto de 2016 e poderá ser modificado de 

acordo com as necessidades detectadas, ouvido pelas Coordenações dos 

cursos e Direção. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – TABELA DE EQUIVALÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As horas cumpridas nas Categorias serão consideradas e convalidadas como atividades complementares, desde que cumpridas as seguintes normas estatuídas no quadro a seguir; 

Atividade 

CH Correspondente por atividade 
Máximo de 

carga horária 
por atividade 

Documentação Comprobatória 

Promovida 
pela FAMEC 

Não promovida 
pela FAMEC 

Sigla: (ATC - Atividades complementares) 

1 Palestra 2 1 30 Certificado ou Declaração de Participação +  Relatório de ATC. 

2 Cursos/Oficinas 

Até 4 horas 4 2 

80 Certificado ou Declaração de Participação +  Relatório de ATC. 

De 4 até 8 horas 8 5 

De 8 até 12 horas 10 7 

De 12 até 15 horas 15 13 

Entre 16 e 30 horas 20 15 

Acima de 31 horas 25 17 

3 Jornada/congresso/feiras/Simpósio 5 3 40 Certificado ou Declaração de Participação +  Relatório de ATC. 

4 
Fórum 

acadêmica/seminário/colóqui/ateliê/Mesa 
Redonda/Conferência/Ciclo e Painel de Debate 

5 2 80 Certificado ou Declaração de Participação +  Relatório de ATC. 

5 Projeto de Pesquisa 30 15 90 
Certificado ou Declaração de Participação emitida pela Coordenação de 

Pesquisa e Extensão da FAMEC ou correlatos (quando se tratar de Instituições 
Externas) + Relatório de ATC. 

6 Encontros Estudantis 10 5 80 Certificado ou Declaração de Participação +  Relatório de ATC. 

7 Iniciação Científica 30 20 30 
Certificado ou Declaração de Participação emitida pela Coordenação de 

Pesquisa e Extensão da FAMEC ou correlatos (quando se tratar de Instituições 
Externas) + Relatório de ATC. 

8 
Instrutoria de 

cursos/minicursos/oficinas/
palestras 

Até 5h 10 

0 80 
Certificado emitido pela Coordenação de Pesquisa e Extensão + Relatório de 

ATC. 
Entre 5h e 20h 15 

Acima de 20h 20 

9 Extensão 

Até 8 horas 8 6 

100 
Certificado ou Declaração de Participação emitida ela Coordenação de Pesquisa 
e Extensão da FAMEC ou correlatos (quando se tratar de Instituições Externas) + 

Relatório de ATC. 

De 8 até 12 horas 10 7 

De 12 até 15 horas 15 12 

Entre 15 e 30 horas 25 15 

Acima de 30 horas 30 20 

Elaboração de 
Projeto 

20 10 



 

 

10 Monitoria de Ensino 30 0 60 Certificado ou Declaração de Participação emitida pela Direção Acadêmica. 

11 
Publicação de Trabalhos em revistas científicas, 
Anais e Revistas eletrônicas. 

30 

A = 50 

180 Cópia impressa do Trabalho + Relatório de ATC B = 40 

C = 30 

12 Atividade de campo ou visita técnica¹ 10 5 80 
Declaração de Participação emitido pela Coordenação promotora + Relatório de 

ATC. (ou apenas o Relatório da ATC com assinatura e carimbo da 
Coordenação). 

13 Estágio não obrigatório na área ² 30 20 60 Termo de Compromisso do Estágio + Relatório de ATC 

14 
Participação em eventos acadêmicos (mínimo 
10h) ³ 

20 5 100 Certificado + Relatório de ATC 

15 
Apresentação de Trabalhos 
em eventos acadêmicos 

Pôster 10 5 100 
Certificado + Relatório de ATC 

Apresentação Oral 15 10 145 

16 
Membro dos Conselhos acadêmicos/CA/DCE ou 
representante de turma da FAMEC 

5 0 20 Certificado ou Declaração + Relatório de ATC 

17 
Ouvinte em defesa de Tese, dissertação ou 
Monografia na área 

Monografia = 3 

Tese = 8 

30 
Declaração + Relatório de ATC ou Relatório de ATC com carimbo e assinatura 

da Coordenação promotora. 
Dissertação = 5 

Monografia = 2 

18 Disciplinas não previstas na estrutura do curso 4 20 10 40 
Plano de Ensino da Disciplina + Histórico Escolar (por disciplina) + Relatório de 

ATC. 

19 Eventos culturais 2 1 10 Certificado ou Declaração + Relatório de ATC 

20 Organização de eventos acadêmicos 20 5 100 Certificado ou Declaração + Relatório de ATC 

21 Premiação de trabalho acadêmico 20 10 40 Certificado ou Declaração + Relatório de ATC 

22 Atividade Voluntária (mínimo 8 horas) 15 10 45 Certificado ou Declaração + Relatório de ATC 



 

 

23 Atividade profissionalizante ² 30 20 60 
Cópia da CTPS (onde tem a foto e o cargo) + Relatório de ATC  + Declaração da 
empresa confirmando que o aluno realiza as atividades descritas no Relatório de 

ATC ou Cópia do Contrato Social, em sendo empresário + Relatório de ATC. 

24 Atividade de Propriedade Intelectural (Patentes). 50 50 50 Certificado ou Declaração + Relatório de ATC 

25 Publicações 

Livro (autoria) 20 10 30 

Cópia da obra + Relatório de ATC 
Capítulo de Livro 
(autoria ou coautoria) 

20 15 35 

26 Editoração (5) 

Manual 20 15 35 

Cópia da obra + Relatório de ATC 
Jornal 15 10 25 

Revista 10 5 20 

Produto Audiovisual 10 5 20 

27 Desenvolvimento (5) 

Software 20 15 35 

Declaração da Coordenação de Curso + Relatório de ATC. 
Jogo Educativo 15 10 25 

Jogo de Empresa 10 5 15 

Produto Artístico 10 5 15 

 

1. Quando acompanhada do Relatório de Atividade Complementar devidamente assinado e carimbado pela Coordenação do Curso. 

2. Cumulativo por duas vezes e não pode haver sobreposições entre atividade Profissionalizante e Estágio Não Obrigatório na Área. Ambos os tipos de atividades devem ter no mínimo 06 (seis) meses de execução. 

3. O Congresso Científico (CCI FAMEC) da IES equivalerá às 20h em Atividades Complementares, desde que o participante tenha todas as presenças nas atividades da inscrição principal. Toda atividade extra à 

inscrição principal deverá ser computada isoladamente. 

4. Só poderão ser utilizadas as disciplinas cursadas após a data da matricula inicial no curso da IES. 

5. Quando acompanhado/orientado por um docente da IES. 

Observação: Todas as declarações externas a FAMEC deverão ser entregues em papel timbrado com o carimbo do responsável. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – RELATÓRIO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

Aluno: ______________________________________________________________________  

Matrícula: ______________________________ Curso: _______________________________ 

Período Atual: ___________________________ Semestre: ____________________________ 

 

ATIVIDADE 

Tipo de Atividade: _____________________________________________________________ 

Nome de Atividade: ____________________________________________________________ 

Data da Realização: ________/________/_______ 

Instituição Promotora: __________________________________________________________ 

Telefone da Instituição Promotora: ________________________________________________ 

E-mail do Responsável pela Atividade: _____________________________________________ 

Resumo da Atividade: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Assinaturas:  
 

 

 

________________________________                       ________________________________ 
        Responsável pela atividade                                               FAMEC (com carimbo) 
 
 
 

____________________________________________ 
Discente 


