ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ESPÉCIE DE ATIVIDADES
Disciplinas de outros cursos

Eventos diversos (seminários,
congressos, palestras, etc.)

Semanas Acadêmicas
Cursos de Línguas

Cursos de Informática

Projetos e Programas de
Pesquisa

Projetos e Programas de
Extensão

Participação discente em
órgãos colegiados e de
Representação Estudantil

Monitorias

Assistência a defesas de
monografias, dissertações e
teses
TOTAL

DESCRIÇÃO DOS TIPOS DE
ATIVIDADES ENQUADRADAS
Disciplina não homologada quando da
transferência de curso por não estar
contemplada na carga horária da
instituição; cursos de extensão de maior
duração;
especializações;
pósgraduações; cursos preparatórios.
Seminários, congressos, simpósios,
conferências, palestras, grupos de
discussão, CONNIC, cursos ministrados
presencialmente ou via satélite, visitas
institucionais.
Semana acadêmica e semana de ciência
e tecnologia da Faculdade FINOM.
Cursos de idiomas presenciais ou não,
por exemplo, inglês, espanhol, francês,
alemão, italiano. Obs.: Aceitada a
comprovação também por certificado de
prova de proficiência reconhecida
(TOEFL, Cambridge, universidades, etc.)
Cursos
na
área de
informática
presenciais ou não, por exemplo, Excel,
Word, Internet Explorer, Windows,
Datilografia, etc.
Participação em grupos de estudos e em
grupos de pesquisa reconhecidos pelo
NUPED ou cadastrados na CAPES,
apresentação de artigo científico em
evento (inclusive CONNIC, mas não só),
publicação de artigo científico em jornais
e revistas, desenvolvimento de iniciação
científica com artigo conclusivo perante
o NUPED
Estágios, atuação como conciliador,
projeto RONDON, estudo em campo
supervisionado, colaboração em eventos
culturais/artísticos/científicos, docência
em ensino básico e médio
Representação em associações de
estudante, atuação como representante
de turma, participação em grêmio
estudantil
e
diretório
acadêmico,
ocupação de cadeira em outros órgãos
institucionais como representante
Monitor bolsista ou monitor voluntário em
disciplina do curso da graduação em
Direito
Comparecimento e apresentação de ata
assinada atestando-o

CARGA
HORÁRIA
Até 60h/a

Até 60h/a

Até 60h/a
Até 60h/a

Até 60h/a

Até 60h/a

Até 60h/a

Até 30h/a

Até 60h/a

Até 30h/a

200h/a

Observações adicionais:
- Independentemente do número de horas atribuído no certificado, o número máximo
de horas que será atribuído é o do limite da categoria.
- Apresentado mais de um certificado na mesma categoria, se superado o limite da
categoria se restringirá a contagem a ele.
- Cada categoria somente será computada uma única vez. Sendo assim, para ter
duzentas horas o aluno terá que apresentar certificados de categorias variadas.
- Somente serão aceitos certificados de atividades realizadas durante o período do
curso de Direito, nunca anteriores.
- É dispensada a apresentação de requerimento formal, relatório de atividades e
autenticação de documentos. Basta comparecer ao NUPED em posse dos
documentos originais e cópia em envelope. Checada a autenticidade dos documentos,
os originais serão devolvidos e as cópias serão mantidas em envelope no arquivo do
NUPED.
- O comparecimento do aluno no NUPED para apresentação das horas de atividades
complementares é de sua inteira responsabilidade, estando ciente de que a ausência
em prazo razoável até o final do semestre conclusivo do curso implicará em adiamento
da colação de grau para o semestre seguinte.

