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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

CURSO DE DIREITO 

PPC 2022-1 

 

1.  As Atividades Complementares são consideradas parte integrante do 

curriculum do curso de Direito de acordo com a Resolução CNE/CES nº 2 de 18 

de junho de 2007. 

2. Consideram-se Atividades Complementares para os efeitos previstos no 

projeto pedagógico do curso de Direito são aquelas que: “guardando relação de 

conteúdo e forma com atividades do curso em questão, representam estudos de 

caráter transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do repertório e do 

perfil do formando”. 

3. Os conteúdos que compõem as Atividades Complementares totalizam a carga 

horária mínima 50 (cinquenta) horas/aula para a Estrutura Curricular 20221. 

4. A validação da carga horária das atividades não contempladas neste 

regulamento só poderá ocorrer após o parecer favorável da Coordenação do 

Curso e do NDE. 

5. A avaliação e atribuição de horas das Atividades Complementares 

apresentadas pelos alunos são de responsabilidade da Coordenação do Curso.  

6. É de responsabilidade do aluno: 

a. providenciar a documentação que comprove sua participação, com respectiva 

carga horária, data e local, onde foi realizada a Atividade Complementar, 

previamente autorizada ou devidamente reconhecida; 

b. encaminhar à https://central.faap.br/Graduacao/AtividadeComplementar a 

documentação comprobatória das atividades realizadas, completando, 
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obrigatoriamente, todos os campos (local, instituição, título,  justificativa da 

atividade, carga horária, data de início e data final), pois sem o correto 

preenchimento a atividade não será enviada.  

7. As Atividades Complementares só serão validadas quando realizadas fora do 

horário das aulas regulares do semestre letivo, podendo, também, serem 

realizadas nos períodos de férias e de recesso escolar. 

8. O total da carga horária das Atividades Complementares, fixado em hora/aula, 

será lançado diretamente no Histórico Escolar do discente. 

9. Todos os esclarecimentos necessários para o cumprimento das Atividades 

Complementares deverão ser obtidos junto à Coordenação do Curso de Direito 

e/ou órgão colegiado competente.  

10. As atividades desenvolvidas junto à Empresa Júnior FAAP, poderão ser 

aproveitadas para computar as horas de Atividades Complementares, se forem 

atividades admitidas para essa finalidade, desde que dirigidas e orientadas por 

professor responsável. 

11. Cumprir efetivamente as Atividades Complementares é condição 

indispensável para integralização da carga horária e a conclusão do curso. 

12.  Atribuição de horas de Atividades Complementares ocorrerá de acordo com 

a tabela de equivalência previamente estabelecida pelo seu curso (anexa) e não 

de acordo com a carga horária declarada ou certificada. 

13. Casos omissos neste Regulamento serão encaminhados pela Coordenação 

à Diretoria Acadêmica do Centro Universitário Armando Alvares Penteado, que 

deliberará sobre esses casos em última instância. 
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TIPOS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR – CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS 

CÓDIGO     

DA 

ATIVIDADE 

TIPO                  

DE                

ATIVIDADE 

DURAÇÃO  

DA 

ATIVIDADE 

LIMITE DE 

HORAS 

ATRIBUÍDAS 

LIMITE              

DE 

PARTICIPAÇÃO 

DOCUMENTOS          

PARA       

COMPROVAÇÃO 

01 Participação 

como aluno/a 

em disciplinas 

extracurriculares 

em cursos do 

Ensino Superior 

36 horas 36 horas Uma (1) 

disciplina 

Boletim 

comprovando 

aprovação e 

frequência 

02 Exercício (oficial 

ou voluntário) de 

atividades de 

monitoria 

Semestral Até 12 

horas 

Até duas (2) 

monitorias 

durante o 

curso 

Relatórios de 

acompanhamento 

com a anuência do 

professor 

03 Participação em 

grupos de 

estudo sob 

orientação de 

docente do curso 

de Direito 

Semestral Até 12 

horas 

Até três (3) 

grupos 

durante o 

curso 

Relatórios de 

acompanhamento 

com a anuência do 

professor 

orientador do grupo 

de estudos 

04 Atuação como 

representante 

de turma do 

curso de Direito 

Semestral 10 horas 

por 

semestre 

Até duas (2) 

representa-

ções durante 

o curso 

Registro como 

representante 

perante a 

Coordenação e 

relatório de 

atividades ao final 

do semestre 
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05 Realização de 

pesquisa de 

Iniciação 

Científica 

individual 

Semestral Até 30 

horas 

Até duas (2) 

pesquisas 

durante o 

curso 

Relatórios de 

acompanhamento 

com a anuência do 

professor e entrega 

de trabalho final 

06 Participação 

como ouvinte 

em bancas de TC 

do curso de 

Direito FAAP 

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

1 hora por 

banca 

Até dez (10) 

bancas 

durante o 

curso 

Registro oficial de 

presença e entrega 

de relatório da 

banca para o/a 

professor/a 

orientador/a do TC 

07 Participação 

como ouvinte 

em atividades 

acadêmicas 

promovidas pelo 

Centro 

Universitário 

Armando 

Alvares 

Penteado 

(jornadas, 

seminários, 

oficinas, 

palestras, 

Webinares, Lives 

e eventos 

similares), desde 

que não ocorram 

no horário de 

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

Sem limite 

(serão 

atribuídas 

as horas 

indicadas 

no 

certificado 

emitido 

pelo 

Centro 

Universitá-

rio FAAP) 

Sem limite Apresentação de 

certificação do 

Centro Universitário 

FAAP, em conjunto 

com entrega de 

relatório descritivo 

da atividade 

acompanhada como 

ouvinte 
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aula do/a 

aluno/a 

08 Participação em 

atividades 

promovidas pelo 

INOVA FAAP 

(fora do PDCI) 

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

Máximo 

de 10 

horas 

Sem limite Certificação oficial 

acrescida de 

relatório 

09 Publicação de 

artigo de 

natureza 

acadêmico-

científica 

individual ou em 

coautoria com 

docente do 

curso de Direito 

da FAAP em 

periódico 

especializado 

Sem 

aferição 

de 

duração 

Até 15 

horas 

Sem limite Entrega de cópia da 

publicação. com 

indicação expressa 

do local de 

publicação, que 

deverá ser  

plataforma/veículo 

reconhecido pela 

Coordenação 

10 Publicação de 

artigo de 

natureza 

acadêmico- 

científica em 

coautoria com 

outros discentes 

em periódico 

especializado 

Sem 

aferição 

de 

duração 

Até 5 

horas, que 

serão 

atribuídas 

para cada 

discente 

solicitante 

Sem limite Entrega de cópia da 

publicação. com 

indicação expressa 

do local de 

publicação, que 

deverá ser  

plataforma/veículo 

reconhecido pela 

Coordenação 
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11 Apresentação 

pública de 

trabalhos em 

congressos, 

competições, 

seminários e 

workshops de 

natureza 

acadêmica, 

compatíveis com 

a área do curso 

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

- Até 10 

horas se 

evento 

nacional. 

 

- Até 30 

horas se 

evento 

interna-

cional 

Sem limite Apresentação de 

certificação oficial 

do organizador do 

evento 

12 Participação 

como ouvinte 

em congressos, 

seminários, 

workshops no 

território 

nacional, com 

natureza 

acadêmica 

compatível com 

o curso de 

Direito e a 

formação na 

área jurídica 

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

-  4 horas, 

se 

participou 

de 

atividade 

de 4 a 7 

horas. 

- 8 horas, 

se 

participou 

de 

atividade 

de 8 ou 

mais horas 

Sem limite Apresentação de 

certificação oficial 

do organizador do 

evento, em 

conjunto com 

relatório descritivo 

das atividades 

acompanhadas 

como ouvinte 

13 Participação 

como ouvinte 

em congressos, 

seminários, 

De acordo 

com a 

duração 

- 8 horas, 

se 

participou 

de 

Sem limite Apresentação de 

certificação oficial 

do organizador do 

evento, em 
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workshops no 

exterior, com 

natureza 

acadêmica 

compatível com 

o curso de 

Direito e a 

formação na 

área jurídica 

da 

atividade 

atividade 

de 4 a 7 

horas. 

- 12 horas, 

se 

participou 

de 

atividade 

de 8 ou 

mais horas 

conjunto com a 

entrega de relatório 

descritivo das 

atividades 

acompanhadas 

como ouvinte 

14  Realização de 

pesquisa de 

campo (com 

visita e 

entrevistas) em 

instituições 

jurídicas, 

particulares ou 

públicas, sob 

supervisão de 

docente do curso 

de Direito 

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

- Até 2 

horas, se o 

campo 

estiver na 

cidade de 

São Paulo 

- Até 10 

horas, se o 

campo 

estiver em 

outras 

cidades 

Sem limite Apresentação de 

relatório de 

acompanhamento 

com a anuência 

expressa do 

docente supervisor 

da atividade 

15 Realização de 

visitas técnicas a 

empresas, feiras 

e exposições, 

realizadas em 

território 

nacional, desde 

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

- 4 horas, 

se 

participou 

de 

atividade 

de 4 a 7 

horas. 

Sem limite Apresentação de 

relatório de 

acompanhamento 

com a anuência 

expressa do 

docente supervisor 

da atividade 
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que as visitas 

sejam realizadas 

sob supervisão 

de docente do 

curso de Direito 

e compatíveis 

com a área do 

curso  

- 8 horas, 

se 

participou 

de 

atividade 

de 8 ou 

mais horas 

16 Realização de 

visitas técnicas a 

empresas, feiras 

e exposições, 

realizadas no 

exterior, desde 

que as visitas 

sejam realizadas 

sob supervisão 

de docente do 

curso de Direito 

e compatíveis 

com a área do 

curso 

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

- 8 horas, 

se 

participou 

de 

atividade 

de 4 a 7 

horas. 

- 12 horas, 

se 

participou 

de 

atividade 

de 8 ou 

mais horas 

Sem limite Apresentação de 

relatório de 

acompanhamento 

com a anuência 

expressa do 

docente supervisor 

da atividade 

17 Realização de 

intercâmbio em 

Instituição de 

Ensino Superior 

no exterior, 

cursando 

disciplinas da 

área que não 

Equiva-

lente à 

quantida-

de de 

horas 

realizadas  

Não tem Não tem Apresentação de 

certificado oficial da 

Instituição de 

ensino estrangeira 
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forem atividades 

práticas 

18 Atividades 

internas ou 

externas de 

caráter artístico- 

cultural, 

reconhecidas 

pela 

Coordenação e 

compatíveis com 

o curso de 

Direito  

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

Até 10 

horas 

 

Sem limite Apresentação de 

certificado de 

participação, 

acompanhado de 

relatório descritivo 

das atividades. 

 

19 Realização de 

cursos 

presenciais de 

caráter extra-

curricular e/ou 

de extensão, 

com natureza 

acadêmica 

compatível com 

o curso de 

Direito 

De acordo 

com a 

duração 

da 

atividade 

Até 30 

horas 

Até três (3) 

cursos 

presenciais 

(não serão 

aceitos cursos 

online) 

Apresentação de 

certificado oficial, 

emitido pelos 

organizadores do 

curso presencial, 

com indicação 

expressa da darga 

horária, 

acompanhado de 

relatório descritivo 

do curso 

 


