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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.1º O presente regulamento tem por finalidade conceituar, orientar o planejamento e 

normalizar o registro acadêmico das atividades complementares.  

 

Art.2º As atividades complementares têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino e 

aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional. O que caracteriza 

este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária, com controle do tempo total de 

dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivos.  

 

Art.3º O cumprimento integral da carga horária referente às atividades complementares é 

indispensável para a conclusão dos Cursos Superiores da Faculdade Padre João Bagozzi. 

 
2. DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REGISTROS ACADÊMICOS 

 
Da Coordenação do Curso 

 
Art.4º Compete ao Coordenador do curso. 

 

I. Validar, com o COSUP, quais atividades poderão ser consideradas atividades 

complementares, em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso, respeitando o 

previsto neste regulamento. 

II. Deverá estabelecer os prazos de entrega referentes às atividades complementares 

semestralmente. 

III. Irá validar as atividades complementares conforme Tabela de Conversão prevista neste 

regulamento. 

IV. É responsável por encaminhar os documentos para a secretaria acadêmica realizar o 

registro no sistema de gestão acadêmica, através do sistema acadêmico da IES. 

 

Dos Alunos 
 

Art.5º. Aos alunos matriculados nos Cursos da Faculdade Padre João Bagozzi cabe: 

 



  

I.  Informar-se sobre o regulamento e as atividades complementares oferecidas dentro e 

fora da Faculdade Padre João Bagozzi, que possibilitem pontuação para as Atividades 

Complementares. 

II. Inscrever-se e participar efetivamente das atividades. 

III. Responsabilizar-se pelo cumprimento das atividades complementares e pelo 

acompanhamento dos respectivos registros estabelecidos neste regulamento. 

IV. Protocolar no SAB – Serviço de Atendimento Bagozzi, através do Sistema Acadêmico do 

a entrega de documentação comprobatória e acompanhar através do Portal do Aluno o 

andamento da solicitação. 

 
§1º A documentação comprobatória das atividades complementares a ser apresentada para 

validação deverá ser devidamente legitimada pela instituição emitente, contendo carimbo e 

assinatura ou outra forma de validação, com a especificação de carga horária, período de execução 

e descrição da atividade. 

 
Dos Registros Acadêmicos 

 
Art.6º. Para realização dos registros acadêmicos dever-se-á seguir os seguintes procedimentos: 

I. Para registrar e encaminhar para validação as atividades complementares realizadas o 

aluno deve protocolar os documentos comprobatórios no SAB conforme os prazos 

definidos pelo Coordenador das Atividades Complementares. A via original permanece 

com o aluno e a cópia protocolada é arquivada no portfólio de atividades 

complementares de cada aluno.  

 

II. Os portfólios individuais dos alunos são encaminhados pela secretaria acadêmica ao 

coordenador de atividades complementares para validação. 

 
III. Após o coordenador de curso realizar a validação delas e estas estarem em 

conformidade, encaminha os documentos para a secretaria acadêmica arquivar no 

portfólio. 

 



  

IV. Caso o aluno não atinja o número de horas previstas no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), não será considerado concluinte do curso.  

 
3. DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art.7º. As atividades complementares compõem o currículo dos cursos oferecidos pela Faculdade 

Padre João Bagozzi, com carga horária específica estabelecida no Projeto Pedagógico de cada curso.  

  

Art.8º. As atividades complementares deverão obrigatoriamente ser desenvolvidas a partir do 

ingresso do aluno no curso até a sua conclusão, excluído período de trancamento de matrícula. 

 

Art.9º. São consideradas atividades complementares a participação em eventos internos e externos 

à Faculdade, tais como semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências, 

atividades cívicas e culturais; integralização de cursos de extensão e/ou atualização acadêmica e 

profissional; atividades de iniciação científica, assim como de monitoria e estágio extracurricular. 

 

Art.10º. São consideradas atividades complementares: 

 
I. Atividades de pesquisa acadêmica que poderão se dar da seguinte forma: 

a) Pesquisa de iniciação científica dentro da Instituição. 

b) Trabalhos apresentados na Instituição. 

c) Trabalhos apresentados (de forma oral ou banner) em eventos científicos. 

d) Trabalhos científicos publicados (artigos ou resumos) em anais de eventos científicos. 

e) Trabalhos científicos publicados em periódicos constantes na classificação QUALIS-CAPES. 

f) Publicação de livros ou capítulos de livros. 

g) Trabalho ou projetos científicos desenvolvidos/executados dentro da indústria, com 

supervisão técnica e/ou docente. 

 
 

II. As atividades de monitoria em disciplinas do curso serão contempladas para efeito dos 

registros como atividades complementares. 



  

 

III. As atividades de extensão, que serão contempladas para efeito dos registros como 

atividades complementares na forma de cursos ou projetos, conforme segue: 

 

a) Os cursos de Extensão oferecidos são cursos de curta duração voltados à participação 

da população e da comunidade acadêmica com carga horária mínima de 8 horas 

voltados aos interessados (alunos regularmente matriculados e comunidade), que 

atendam aos pré-requisitos estabelecidos no edital do curso e que compreendam a 

importância de manterem-se atualizados, complementarem seus conhecimentos e 

aprenderem novas técnicas e/ou conceitos. 

 

b) Projetos de Extensão (atendimento comunitário) são atividades destinadas 

exclusivamente aos alunos dos cursos de graduação tecnológica ou de pós-

graduação, de longa duração, liderados por um docente. São ações dirigidas à 

sociedade, as quais devem estar indissociavelmente vinculadas ao ensino e à 

pesquisa. 

 
IV. Os estágios extracurriculares, que deverão vislumbrar atividades que complementem as 

ações desenvolvidas nos cursos superiores de tecnologia e visem de forma prática à 

formação profissional do aluno. Os discentes regularmente matriculados nos cursos 

superiores de Tecnologia poderão desenvolver estágios extracurriculares, desde que 

obedecidos os dispostos na Lei n°11.788/2008. Deverá haver a comprovação da realização 

do mesmo por meio de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino e compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no 

estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.   

 

V. Eventos acadêmicos e técnico-científicos (seminários, simpósios, congressos, conferências, 

visitas técnicas e similares) como seguem: 

a) Participação como ouvinte em eventos acadêmicos e técnico-científicos internos e 

externos à Instituição na área do curso. 



  

 

b) Participação na organização de eventos acadêmicos e técnico-científicos internos e 

externos à Instituição na área do curso. 

c) Participação como ouvinte em eventos, cursos, palestras, seminários e workshops, 

internos e externos à Instituição, em outras áreas do conhecimento. 

d) Participação na organização de eventos, cursos, palestras, seminários e workshops, 

internos e externos à Instituição, em outras áreas do conhecimento. 

e) Participação como competidor em eventos de avaliação de desempenho como 

concursos, torneios e charretes (programas, desafios, olimpíadas ou demais feiras 

científicas e acadêmicas) na área do curso. 

 

VI. As atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo: 

a) Participação efetiva em Diretórios, Entidades de Classe, Conselhos e Colegiados 

internos à Faculdade Padre João Bagozzi. 

b) Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área específica, 

desde que não remunerados e de interesse da sociedade. 

c) Participação em atividades de interesse comunitário, cívico e social. 
 

Art.11º. A atividade de complementação da formação social e cultural: 

I. Participação com aproveitamento em cursos de língua estrangeira. 

II. Desenvolvimento, participação e/ou organização de atividades artísticas e culturais. 

 
 

Art.12º. As atividades complementares serão validadas conforme a carga horária ou participação 

efetiva, conforme Tabela de Conversão das Atividades Complementares a seguir: 

 
 
 
 
 
 



  

4. TABELA DE CONVERSÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

MODALIDADE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 
EXIGÊNCIAS PARA 

VALIDAÇÃO 
VALORAÇÃO P/ 

SEMESTRE 

 
Voluntariado 

Atividades de caráter social, 
não remuneradas, 
desenvolvidas junto a 
organizações regularmente 
instituídas. 

O discente deverá 
apresentar: 
- Termo de voluntariado; 
-Relatório com descrição 
das atividades exercidas, 
assinado por representante 
da organização. 

Administração: 8h 
Filosofia: 10h 
Pedagogia: 10h 
Serviço Social: 15h 
*valores máximos por 
curso. 

Cursos de 
Extensão 
Universitária 
 

Atividades de cunho 
acadêmico, com, no mínimo, 
3h, desenvolvidas interna ou 
externamente à IES, voltadas 
para o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento científico do 
discente.  
(Nivelamento, Semana 
Acadêmica, Cinema em 
Debate, Disciplinas Isoladas). 

Em cursos de extensão 
universitária, caso o 
discente seja palestrante, 
deverá apresentar o plano 
do curso. Nesse caso, 
perceberá a carga horária 
em dobro da carga horária 
do curso. 

Todos os cursos: 
Mínimo - 3h 
Máximo - a carga total 

 
Atividades 
culturais 

Espetáculos teatrais; visitas a 
museus, centros de memória, 
pinacotecas, cinema 
(desde que tenha associação 
com área de formação). 

Apresentação de relatório. 
Comprovante de 
participação (ex.: 
certificado) 

Todos os cursos: 
Máximo - 2h por 
modalidade de 
atividade 

 
 
Visitas técnicas 

Atividades que envolvem 
visitas junto a organizações, 
autorizadas mediante Carta de 
Apresentação de responsável 
da IES, monitoradas, cujo 
objetivo é conhecer ou 
aprofundar os conhecimentos 
sobre sua área de estudo. 

Apresentação de: 
- Carta de Apresentação; 
- Relatório; 
- Comprovante de 
participação. 

Todos os cursos: 
Máximo - 10h 

Oficinas, 
Minicursos 
Cursos livres 
Palestras de 
curta duração 
(internas ou 
externas à IES) 

Atividades de ensino 
relacionadas à área do 
respectivo curso, em que o 
discente pode participar como 
ouvinte ou palestrante. 

Apresentação de: 
- Comprovante de 
participação; 
- Se palestrante, o discente 
deverá apresentar o plano 
da oficina, minicurso e/ou 
cursos livres; 
- Se ouvinte, o discente 
deverá apresentar 
relatório. 

Todos os cursos: 
Máximo - 8h 

Monitoria 
voluntária 

Atividades em que o discente, 
selecionado mediante banca 
composta por docentes do 

Apresentação de: 
Todos os cursos: 
Carga horária máxima. 



  

quadro da IES, acompanha e 
auxilia os demais alunos em 
disciplinas em que há o maior 
índice de reprovação. 

- Relatório devidamente 
assinado por professor 
responsável. 

 
Estágio 
Extracurricular 

Atividades realizadas em 
organizações, dentro de sua 
área de formação, mediante 
convênio entre a IES a unidade 
contratante. 

Apresentação de: 
- Relatório de atividades 
devidamente assinado por 
responsável pela 
contratante. 

Todos os cursos: 
Máximo – 10h 

 
 
Representante 
de turma 

Atividades de representação e 
mediação dos interesses da 
turma com as demais 
instâncias da IES: 
Coordenação, Direção; 
articulação de grupos de 
estudo; concentração de 
informações acadêmicas e sua 
divulgação à turma; divulgação 
e incentivo de projetos; 
incentivo à participação de 
trabalhos, à publicação de 
artigos; participação de 
reuniões acadêmicas quando 
de sua convocação; 
participação na organização da 
Semana Acadêmica, bem como 
de outras atividades 
promovidas pela IES. 

Apresentação de: 
- Termo de nomeação, 
devidamente expedido pela 
Coordenação de Curso. 

Todos os cursos: 
Máximo – 10h 

 
Grupos de 
Estudos 
Independentes 

Atividades voltadas à pesquisa, 
submetidas à apreciação e 
autorização das instâncias 
superiores: Coordenação e 
Direção-Geral, sob a tutela do 
Núcleo de Inovação, Pesquisa e 
Extensão – NIPE. 

Apresentação de: 
-Termo de nomeação, 
devidamente assinado pelo 
órgão competente; 
- Relatório de atividades. 

Todos os cursos: 
Carga horária total 

Participação 
e/ou 
apresentação de 
trabalhos em 
congressos, 
seminários, 
semanas 
acadêmicas em 
outras IES, 
colóquios, feiras 
e outros 
eventos. 

Atividades voltadas para o 
aprimoramento da formação 
do discente, uma vez que 
orientadas para sua inserção 
no cotidiano acadêmico-
científico. 

Apresentação de: 
- Certificado de 
participação. 

Todos os cursos: 
De acordo com o 
número de horas do 
certificado, não 
excedendo o limite da 
carga horária total. 



  

Publicação de 
trabalhos em 
periódicos 

Publicação de resumos em 
anais ou de artigos completos 
em revistas indexadas. 

Apresentação de: 
- Cópia da primeira página 
do artigo ou do resumo 
publicados ou do sumário. 

Todos os cursos: 
Resumos – metade da 
carga horária total 
Artigos completos – 
carga horária total 

Semana 
Acadêmica 
da IES 

Atividades científico-culturais 
desenvolvidas ao longo de uma 
semana de cada segundo 
semestre letivo. 

Apresentação de: 
- Certificado de 
participação 

Todos os cursos: De 
acordo com o número 
de horas do 
certificado, não 
excedendo o limite da 
carga horária total. 

 
 
Art.13º. As atividades que se enquadrarem em mais de uma modalidade serão validadas por aquela 

que propiciar maior carga horária. 

 

Art.14º. O aluno deverá participar de atividades contempladas em, no mínimo, duas classificações 

diferentes, conforme Tabela de Conversão das Atividades Complementares. 

 

Art.15º As atividades complementares deverão ser realizadas fora dos horários de aula, de acordo 

com a disponibilidade do aluno, não sendo justificativa para faltas em outras disciplinas. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.16º Casos omissos a esse regimento serão avaliados pelo COSUP. 

 
 

Curitiba, 2020 
 

 


