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TÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

Art. 1º. As Atividades Complementares (ACs) são ações acadêmicas consideradas 

parte integrante do curso de Pedagogia ofertado pela Faculdade de Ciências e 

Educação Sena Aires - FACESA.  

 

§1º. As Atividades Complementares (AC) configuram-se em um elenco de atividades 

que, além de constituir oportunidade para o aprofundamento e/ou complementação 

dos saberes adquiridos nas disciplinas regulares e optativas dos cursos, introduzem 

práticas diversificadas, tais como as práticas desportivas, culturais, artísticas, 

linguísticas, musicais e outras. 

 

§2º.   Disciplinas curriculares, os estágios obrigatórios, nivelamentos e os trabalhos 

de curso não são considerados como AC. 

 

§3º.  Os alunos poderão cursar uma disciplina optativa de 40 horas, além das 2 

(duas) obrigatórias no currículo, que serão consideradas como carga horária 

complementar. 

 

Art. 2º. As ACs devem permitir o enriquecimento do currículo dos discentes, visando 

a autonomia profissional e intelectual progressiva a partir de experiências 

acadêmicas.  

 

Parágrafo único. As ACs devem estimular a prática de atividades interdisciplinares, 

opcionais, transversais e contextualizadas, integrando-as ao mercado de trabalho e 

à realidade regional e cultural, por meio de ações de ensino- iniciação científica e 

extensão.  

 

TÍTULO II 
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DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º. As ACs têm por objetivos principais:  

 

I -  contribuir para a formação do perfil do egresso;  

II -  suscitar o desenvolvimento intelectual do discente em suas dimensões 

acadêmicas e pessoais;  

III -  permitir o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 

necessárias à formação acadêmica;  

IV -  incentivar a participação dos discentes em projetos de iniciação científica, 

extensão e responsabilidade social;  

V -  valorizar o elo entre a teoria e a prática das unidades curriculares e suas 

atividades multi, trans e interdisciplinares; 

VI -  complementar e enriquecer a matriz curricular;  

VII -  ampliar os conhecimentos práticos e teóricos; expandir o repertório cultural 

do graduando;  

VIII -  proporcionar a integração da comunidade acadêmica;  

IX -  estimular a iniciativa/ autonomia dos acadêmicos;  

X -  incentivar a integração entre os diversos campos do saber e propiciar 

articulação entre as disciplinas 

 

Art. 4º. As atividades complementares compreendem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do perfil projetado do formando, realizados ao 

longo do curso, sob as mais diversas modalidades da prática pedagógica curricular, 

constituindo-se como um quesito indispensável à colação de grau. 

 

§1º. As atividades complementares podem incluir projetos de iniciação científica, 

projetos de extensão, monitoria, módulos temáticos, eventos científicos ou culturais 

em geral, oficinas, fóruns, visitas e outras ações interdisciplinares, além de 
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conteúdos extracurriculares oferecidos pela FACESA, instituições congêneres ou 

entidades de regulamentação e supervisão do exercício profissional. 

 

§2º. Observadas as normas do Regimento Geral, as atividades complementares 

obedecerão a regulamento próprio, aprovado pelo Coneice. 

 

TÍTULO III  

DA OBRIGATORIEDADE  

 

Art. 5º. As ACs são obrigatórias e devem ser comprovadas pelos discentes que 

estão regularmente matriculados no curso.  

 

Art. 6º. As ACs não previstas pelo curso, e apresentadas pela livre escolha dos 

discentes, serão ser analisadas pela Coordenação de Curso.  

 

Art. 7º. Os discentes deverão cumprir as ACs até o término do último período do 

curso, respeitando-se a carga horária/convalidação estabelecidas por atividade 

escolhida dentro das modalidades pré-estabelecidas.  

 

Parágrafo único. Os discentes que ingressarem na FACESA por meio de 

transferência, não poderão solicitar o aproveitamento de ACs realizadas na 

Instituição de Ensino Superior (IES) de origem.  

 

Art. 8º. A Coordenação de Curso definirá a carga horária a ser validada para as 

atividades previstas.  

 

Art. 9º. Os discentes que não cumprirem as horas previstas para as ACs até o final 

do último período do curso, não terão concluído o curso e, portanto, não terão direito 

à colação de grau.  
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Parágrafo único. Os discentes que não cumprirem o disposto neste artigo, deverão, 

obrigatoriamente, apresentar comprovação da integralização das ACs para que seja 

possível a conclusão dos seus estudos.  

 

Art. 10. As atividades complementares a serem desenvolvidas no decorrer do curso 

de Pedagogia respeitarão as normalizações da IES. Para a integralização de matriz 

curricular serão contempladas 200 horas de estudos independentes, em atividades 

de ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvidos pelos acadêmicos(as) no decorrer 

do curso e comprovadas através de certificados/declarações junto à coordenação, 

sendo requisito para conclusão do mesmo.  

 

TÍTULO IV  

DAS COMPETÊNCIAS  

 

Art. 11. Compete à Secretaria Acadêmica: 

 

I -  registrar as Atividades Complementares, conforme o regulamento do curso 

de graduação; 

II -  divulgar à comunidade acadêmica o presente Regulamento; 

III -  analisar as solicitações relacionadas ao aproveitamento de horas das ACs;  

IV -  encaminhar as ACs apresentadas pelos discentes para validação; 

V -  registrar as ACs validadas, descritas e quantificadas, em formulário próprio 

desde que apresentada documentação comprobatória;  

VI -  informar os casos omissos neste Regulamento à Diretoria Acadêmica.  

 

Art. 12. São consideradas competências dos discentes:  

 

I -  tomar conhecimento e cumprir as formalidades do presente Regulamento;  

II -  definir e assumir as responsabilidades quanto às ACs escolhidas;  

III -  entregar as documentações comprobatórias referentes às ACs realizadas.  
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Art. 13. Ao Colegiado de Curso, por intermédio da respectiva Coordenação, 

compete: 

 

I -  supervisionar o planejamento, execução e comprovação de atividades 

complementares previstas na matriz curricular; 

II -  propor ao Conselho de Ensino, Iniciação Científica e Extensão atividades 

complementares. 

 

Art. 14. Ao CONEICE compete: 

 

I -  expedir resoluções sobre atividades complementares; 

II -  deliberar sobre o planejamento de atividades complementares ou 

extracurriculares e a respectiva programação, sempre que esta não tenha 

constado do planejamento periódico da FACESA. 

 

TÍTULO V  

DA CARACTERIZAÇÃO  

 

Art. 15. Os discentes poderão participar de atividades que contemplem os três 

grupos principais de ACs listados abaixo:  

 

I -  atividades de iniciação científica;  

II -  atividades de extensão e de responsabilidade social;  

III -  atividades de formação profissional.  

 

 

CAPÍTULO I  

DAS ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 



Telefone: (61) 3627-4200  

Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n  

Setor de Chácaras Anhanguera  

Valparaíso de Goiás/GO  

CEP 72870-508  

  

Aprovado por: Nº 02/2018 CONSU Versão 1.1 

10 
 

Art. 16. As ACs de iniciação científica compreendem:  

 

I -  participação em cursos não obrigatórios de áreas afins;  

II -  participação em oficinas, simpósios, mostras científicas e culturais, palestras 

e congressos;  

III -  participação em projetos integradores;  

IV -  participação em projetos de iniciação científica;  

V -  participação em grupos de estudos ou atividades afins supervisionadas por 

um docente da IES; produção bibliográfica;  

VI -  participação como ouvinte em defesa de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC);  

VII -  outras atividades de iniciação científica.  

 

CAPÍTULO II  

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  

 

Art. 17. As ACs de extensão e de responsabilidade social compreendem:  

 

I -  participação em eventos promovidos pela IES, na modalidade de ouvinte, 

organizador ou apresentador;  

II -  participação no Programa de Mobilidade Acadêmica;  

III -  participação efetiva em Diretórios Acadêmicos, entidades de classe, 

conselhos e colegiados internos à IES;  

IV -  participação efetiva em trabalho voluntário e atividades comunitárias;  

V -  participação em atividades beneficentes;  

VI -  doação de sangue;  

VII -  Participação em atividades artísticas e culturais;  

VIII -  Outras atividades de extensão e de responsabilidade social.  
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CAPÍTULO III  

DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Art. 18. As ACs de formação profissional compreendem:  

 

I -  realização de cursos de capacitação profissional na área de formação;  

II -  realização de atividade de monitoria e tutoria acadêmica;  

III -  ministrante de curso na área de formação;  

IV -  realização de estágios extracurriculares na área do curso;  

V -  participação com aproveitamento em cursos de língua estrangeira. 

 

TÍTULO VI  

DAS INDICADORES MÍNIMOS FUNDAMENTAIS  

 

Art. 19. São considerados indicadores mínimos fundamentais quanto às ACs:  

 

I -  quantidade de atividades de iniciação científica promovidas pela IES 

semestralmente;  

II -  quantidade de atividades de extensão e de responsabilidade social 

promovidas pela IES semestralmente;  

III -  quantidade de atividades de formação profissional promovidas pela IES 

semestralmente;   

IV -  número de discentes que não colaram grau por não cumprirem as horas 

previstas para as ACs até o final do último período do curso (anual).  

 

TÍTULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
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Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso e pela 

Diretoria Acadêmica.  

 

Art. 21. Compete ao Conselho Superior de Ensino, Iniciação Científica e Extensão 

(CONEICE) a aprovação deste Regulamento.  

 

Art. 22. As atividades complementares do curso de Pedagogia consideram:  

 

I -  a carga horária;  

II -  a diversidade de atividades e de formas de aproveitamento;  

III -  a aderência à formação geral e específica do discente;  

IV -  o planejamento de mecanismos inovadores na sua regulação, gestão e 

aproveitamento. 

 

Art. 23. As atividades complementares ao ensino foram criadas na intenção de 

expandir as possibilidades de ensino e aprendizagem e envolver todos que dele 

façam parte. Essas atividades compreendem ações voluntárias por parte dos 

acadêmicos, que são incentivados à participação com a discriminação de carga 

horária anexada aos seus históricos escolares e certificado de participação. 

 

Art. 24. Este regulamento entra em vigor da data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

Valparaíso de Goiás - GO, 24 de janeiro de 2018. 


