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Apresentação 

  As atividades complementares (AC) constituem uma estratégia didática para 

garantir a interação teoria–prática durante os Cursos Superiores. 

 O presente documento visa regulamentar a definição das categorias de atividades, 

as equivalências em horas, as formas de validação e registro das atividades. 

 

CAPÍTULO I 

DA OBRIGATORIEDADE E CARGA HORÁRIA 

 

Art. 1º - Segundo o Parecer CNE/CES 1.301/2001 de 07/12/2001, aprovado pela 

Resolução 07, de 11 de março de 2002, que define as Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Ciências Biológicas, “além do estágio curricular uma série de outras atividades 

complementares deve ser estimulada como estratégia didática para garantir a interação 

teoria-prática, tais como: monitoria, iniciação científica, apresentação de trabalhos em 

congressos e seminários, iniciação à docência, cursos e atividades de extensão.  

 

Art. 2º - Estas atividades poderão constituir créditos para efeito de integralização 

curricular, devendo as Instituições de Ensino Superior criar mecanismos de avaliação das 

mesmas”. 

 

 

Art. 3º - O Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UNICEP define a 

obrigatoriedade do cumprimento de 100 horas de AC até o final do curso.  

  

Parágrafo primeiro: De acordo com a sequência curricular, o aluno deverá 

apresentar à coordenação do curso, 30 horas aula nos semestres pares do curso, 

totalizando 120 horas aula (100 horas). 
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CAPÍTULO II 
DAS CATEGORIAS DE ATIVIDADES E EQUIVALÊNCIAS EM HORAS 

Art. 4º - São definidas como categorias de AC, as seguintes:  

 

Categorias de Atividades complementares (AC) Horas 

1. Apresentação de trabalho em Congressos ou seminários (painel) 10/ evento 

2. Apresentação de trabalho em Congressos ou seminários (oral) 15 /evento 

3. Atividades extras de campo supervisionadas por docente do curso idem declaração 

4. Atividades especiais de ensino (cursinhos, supletivos, alfabetização) idem declaração 

5. Auxílio em projetos de Pesquisa (mínimo 6 horas)  idem declaração 

6. Auxílio em atividades administrativas na UNICEP ou no Curso 05/dia 

7. Estágio extracurricular não-obrigatório (independente do no de horas) 40/semestre 

8. Grupo de estudos com reuniões semanais coordenado por docente idem declaração 

9. Monitor de exposição em eventos de extensão (feiras, ações 

comunitárias...) 

05/período 

10. Monitoria 20/semestre 

11. Monitoria voluntária (validada pela Coordenação do Curso) 20/semestre 

12. Palestras assistidas  02/palestra 

13. Palestras ministradas  05/palestra 

14. Participação em Congresso com apresentação de trabalho e 

participação em mini-curso 

20/evento 

15. Participação em Congressos sem apresentação de trabalho 05/ evento 

16. Participação em Curso de Extensão na área idem declaração 

17. Participação em Mini-curso em eventos  idem declaração 

18. Participação em Projetos de pesquisa, ensino ou Iniciação Científica idem declaração 

19. Participação em projetos ou atividades especiais de ensino idem declaração 

20. Participação em Projetos de extensão idem declaração 

21. Publicação de trabalho científico 20/ trabalho 

22. Representação estudantil 10/semestre 

23. Viagens de estudo, visitas técnicas e culturais 20/evento 
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO 

 

Art. 5º - Os alunos do Curso de Ciências Biológicas da UNICEP deverão cumprir 

obrigatoriamente no mínimo 100 horas de AC desde o início do curso e ao longo do 

mesmo, devendo serem apresentadas partir do segundo semestre; 

 

Art. 6º - O aluno deverá constituir as 100 horas participando em pelo menos quatro 

categorias diferentes de AC durante todo o curso. Portanto, o cumprimento de um 

estágio extracurricular de 100 horas, não significa dispensa da integralização das 100 

horas de AC. 

Parágrafo único: Cabe ao aluno a decisão sobre a atividade a ser realizada. 

 

Art. 7º - O estágio curricular obrigatório poderá integralizar horas de AC se aprovado 

pelo Colegiado do Curso. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DA COMPROVAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS AC 

 

Art. 8º - Só serão válidas atividades realizadas durante o período de realização do Curso 

de Ciências Biológicas da UNICEP na área ou em áreas afins. 

 

Art. 9º - A Ficha de acompanhamento das AC (Anexo 1.) deverá ser preenchida pelo 

aluno em duas vias, devendo uma delas permanecer de posse do aluno e a outra, 

arquivada pelo coordenador em prontuário individual do aluno. 
 

Art. 10º - A via xérox do documento a ser entregue pelo aluno ao Coordenador do Curso 

será carimbada na presença do aluno como “confere com o original” e arquivada no 

prontuário do aluno. Os originais serão devolvidos ao aluno. 
 

Art. 11º - O aluno deverá apresentar à Coordenação do Curso, documentação original e 

o respectivo xérox de certificados, Atestado de Cumprimento de AC (Anexo 2.), 

declarações, pareceres, relatórios, publicações, etc., devidamente assinados e que 

comprovem a realização das AC. 
 

Art. 12º - Anualmente, o Coordenador do curso deverá encaminhar à Secretaria 

Acadêmica o Certificado de Conclusão das AC (Anexo 3.) do aluno, para que sejam 

incluídas as horas no histórico escolar. 
 

Art. 13º - Caso o aluno tenha excedido o total de horas de AC a serem cumpridas no 

semestre, as horas deverão ser acumuladas para o próximo semestre. 

 

Art. 14º - Caso ao aluno não cumpra as horas de AC, ao final do curso, não obterá o 

certificado de conclusão do Curso. 

 

Art. 15º - As horas de AC constam na sequência curricular do Curso e deverão ser 

inseridas no histórico escolar do aluno; 
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CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Art. 16º - Compete à Coordenação do Curso: 

I- Proporcionar, orientar, planejar, controlar, avaliar, registrar as Atividades 

complementares; 

II- Fornecer ao aluno Carta de apresentação para realização de estágio extracurricular; 

III-  Indicar o Termo de compromisso de estágio ao aluno disponível no site da UNICEP; 

IV-  Criar documentação personalizada e arquivar em prontuários individuais dos alunos; 

V- Enviar à secretaria acadêmica anualmente o registro do total de horas de AC 

cumpridas pelo aluno para que conste no histórico escolar; 

VI- Oferecer aos alunos oportunidades de cumprimento das horas de AC, promovendo 

Simpósios, Encontros, Viagens técnicas, eventos, feiras, etc., nas diversas áreas das 

Ciências Biológicas.  

VII- Presidir o Conselho de Curso para tomada de decisões. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE CURSO 

 

Art. 17º - Compete ao Conselho de Curso: 

I- Decidir sobre a equivalência em horas das atividades não constantes no quadro de 

categorias definido para o Curso; 

II- Decidir sobre recursos e casos omissos;  

III- Atualizar as categorias de AC; 

IV- Emitir parecer sobre as situações de não cumprimento das AC pelo aluno ao final do 

último semestre do Curso de Ciências Biológicas; 

V- Decidir sobre recursos referentes à validação e comprovação das AC; 

VI-  Decidir sobre a aplicação deste regulamento. 
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(Anexo 1.) 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas (noturno)                                                

Aluno(a) : RA RG CPF: 

folha n: 

 

 

     

CATEGORIAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DATA DE 

REALIZAÇÃO 

DOCUMENTO 

APRESENTADO 

Nº DE HORAS 

COMPUTADAS 

DATA DO 

REGISTRO 

VISTO DA 

COORDENAÇÃO 

1.      

2.      

3      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
São Carlos, _____ de ______________ de 201__. 

 

 __________________________________________                                            ___________________________________ 

Assinatura do aluno        Carimbo e assinatura do (a) Coordenador (a) 



 

 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - REGULAMENTO DAS AC 

 

8 

 

 

(Anexo 2.) 

 

ATESTADO DE CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

 

 

 

Atesto para os devidos fins, que o (a) aluno (a) __________________________ 

________________________ RG: ________________ e CPF: ____________________, 

devidamente matriculado no ____ período do Curso de Ciências Biológicas da UNICEP, 

Modalidade _________________________ sob o RA número:______________ cumpriu 

um total de ________ (______________) horas de Atividades complementares 

referentes a realização de  _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.  

 

 

 

 

São Carlos, ______ de ______________________ de 201__ . 

 

 

 

 

Nome legível do responsável:________________________________ 

RG: 

CPF: 

  

 

 

____________________________________________ 

Assinatura  e carimbo do responsável 
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(Anexo 3.) 

 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 

 

  

 

  

A coordenação do Curso de Ciências Biológicas da UNICEP ___________________ 

_______________________ no uso de suas atribuições e competências regimentais, 

certifica que o (a) aluno (a) ______________________________________________ 

RG: ________________ e CPF: ____________________, devidamente matriculado no 

____ período do Curso de Ciências Biológicas da UNICEP, Modalidade _______________ 

sob o RA número:______________ concluiu a carga horária de _______  (_________ 

_______________) horas referentes às Atividades complementares, durante o ____ 

semestre de ________. 

 

 

 

 

 

São Carlos, ______ de ______________________ de 201__ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Carimbo e assinatura do (a) Coordenador (a) 

 


