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Atividades Complementares 

 

 

No Centro Universitário Sant’Anna, além das disciplinas teóricas e das 

disciplinas práticas, formatadas em um padrão de turma/docente/horas-aula 

semanais, previstas no currículo pleno de seus cursos de graduação, são 

previstas atividades complementares que integrem, no saber acadêmico, a 

prática profissional, conhecimentos e habilidades adquiridas, visando propiciar 

ao aluno a oportunidade de realizar uma trajetória autônoma e particular, no 

desenvolvimento do seu aprendizado. 

As atividades complementares foram desenvolvidas contemplando três 

níveis: 

✓ como instrumento de integração e conhecimento do aluno da 

realidade social, econômica e do trabalho de sua área/curso; 

✓ como instrumento de iniciação à pesquisa e ao ensino; 

✓ como instrumento de iniciação profissional e de desenvolvimento 

de competências e habilidades necessárias para sua formação. 

Caberá aos colegiados de curso normalizar as atividades 

complementares ao longo do tempo de integralização curricular, em coerência 

com as diretrizes estabelecidas pelo Centro Universitário Sant’Anna e com as 

do MEC. As atividades complementares serão então computadas no sistema 

de créditos, para efeito de integralização do total previsto para o curso.  

Nesse caminho cumpre aos colegiados de cada curso, incentivar a 

criação de “loci” especializados, responsáveis pela fixação de regras que 

viabilizem a realização e/ou reconhecimento de atividades que: 

✓ agreguem valor a formação acadêmica; 

✓ flexibilizem os projetos pedagógicos adotados, de forma a 

permitir, uma adequação constante dos conteúdos curriculares às exigências 

das mudanças contínuas do meio ambiente e das inovações tecnológicas; 

✓ estimulem a ação docente, na promoção, organização e 

realização de atividades extra-classe, constituindo-se em fator componente do 

plano de carreira adotado; 

✓ promovam a criação e difusão de novos conhecimentos; 

✓ ampliem a prestação de serviços a comunidade; 

 

Esses “loci” especializados congregam elementos do corpo docente, da 

comunidade discente e da comunidade externa. 

As atividades referidas podem ocorrer sob a forma da participação dos 

alunos em: 

✓ programas de nivelamento e reciclagem, promovidos pelo Centro 

Universitário Sant’Anna ou por outras Instituições; 

✓ programas de extensão universitária promovidos pelo Centro 

Universitário Sant’Anna ou por outras Instituições; 

✓ programas de disciplinas em cursos diferentes à sua graduação 



 

 

oferecidos pelo Centro Universitário Sant’Anna ou por outras Instituições; 

✓ simpósios, ciclos de debates, congressos, seminários e outros 

eventos de caráter científico, promovidos pelo Centro Universitário Sant’Anna 

ou por outras Instituições; 

✓ em grupos de estudos de temas específicos e vivência de práticas 

e técnicas, coordenadas por professores do Centro Universitário Sant’Anna ou 

por outras Instituições; 

✓ em atividades profissionais relacionadas à área de formação do 

aluno, por meio da participação em órgãos/cursos criados como mecanismos 

de desenvolvimento da prática profissional ou pré-treinamento de serviços, ou 

ainda, em organizações externas ao Centro Universitário Sant’Anna;  

✓ atividades de prestação de serviços à comunidade, que estimulem 

a participação social e a cidadania, realizadas pelo próprio Centro Universitário 

Sant’Anna ou por outras Instituições; 

✓ atividades destinadas a realização de eventos, de caráter 

científico, cultural, social e desportivo, promovidos pelo Centro Universitário 

Sant’Anna ou não; 

✓  outros, definidos e programados segundo as peculiaridades dos 

respectivos cursos.  

 

As atividades complementares são caracterizadas pelo aproveitamento 

de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, por meio de estudos e práticas 

oferecidas pelo UniSant’Anna e/ou independentes, presenciais e/ou a distância, 

tais como: monitorias, programas de iniciação científica, de pesquisa, de 

extensão, estudos complementares e de aprofundamento, cursos e/ou 

minicursos relacionados à área de formação. 

A análise de tais atividades possibilita o reconhecimento de 

competências do aluno, adquiridas dentro ou fora do ambiente escolar. Serão 

realizadas externamente ou oferecidas pelo UniSant’Anna e, neste caso, 

supervisionadas, ou não, por professor-orientador. O aluno é responsável pela 

comprovação das atividades complementares realizadas. 

As atividades complementares serão coordenadas pela Coordenação de 

Atividades Acadêmicas Complementares do UniSant’Anna, coordenação 

responsável pela organização e acompanhamento de atividades, cuja natureza 

poderá ser científica, social, profissional e/ou cultural, aprimorando a formação 

acadêmica do estudante. 

Especificamente em relação aos cursos superiores a distância, a 

regulamentação e a normatização das atividades complementares são 

definidas pelos Colegiados de Curso e sua orientação realizada por tutor a 

distância designado especificamente para esse fim em ambiente virtual. A 

realização de atividades complementares presenciais no polo, o registro, a 

validação e o portfólio de documentos comprobatórios serão ações 



 

 

coordenadas pelo tutor presencial em cada unidade de apoio. 

As atividades complementares dos cursos superiores serão disciplinadas 

e normatizadas, respeitando-se as Diretrizes Curriculares Nacionais, as 

Diretrizes Gerais e políticas de ensino constantes do Projeto Pedagógico 

Institucional do UniSant’Anna. Sua operacionalização estará descrita no Projeto 

Pedagógico de Curso, conforme suas especificidades. 

O regulamento das Atividades Complementares define o conjunto de 

atividades válidas que poderão ser realizadas, os critérios de aproveitamento, 

validação, comprovação e os requisitos necessários à sua realização. 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

I - Do Núcleo 

As atividades complementares são coordenadas pelo Núcleo de 

Estudos, Atividades e Práticas, em conformidade com as Resoluções 

existentes.  

A Coordenação das Atividades Acadêmicas Complementares tem como 

responsável o Coordenador, o qual organizará e acompanhará todas as 

atividades de natureza científica, social, profissional e/ou cultural, realizadas 

pelo estudante, aprimorando sua formação acadêmica. 

As atividades complementares são procedimentos didáticos constituídos 

por trabalhos práticos supervisionados, fora ou dentro do contexto acadêmico. 

Podem ser oferecidas pelo Centro Universitário, sendo supervisionadas, ou 

não, por professor responsável. 

O aluno é responsável por comprovar as atividades complementares 

realizadas, promovidas ou não pelo UniSant’Anna.  

 

II – Dos Objetivos 

As Atividades Complementares tem por objetivos: 

✓ oferecer oportunidades de realizar atividades relacionadas à sua 

área de interesse. 

✓ privilegiar a integração entre teoria e prática e valorizar os 

seminários e grupos de discussões monitoradas. Todas as unidades 

curriculares do curso adotarão, em períodos previamente marcados no 

calendário escolar, simpósios, webconferências, palestras, minicursos, entre 

outros eventos, para o desenvolvimento de temas que merecem tratamento 



 

 

interdisciplinar e transversal. 

 

III – Das Finalidades 

O presente instrumento tem por objetivo disciplinar as Atividades 

Complementares, em atendimento ao disposto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

Integram o conteúdo programático das Atividades Complementares as 

seguintes atividades: 

✓ programação de iniciação científica com atividades de pesquisa; 

✓ atividades de extensão; 

✓ desenvolvimento de atribuições próprias da monitoria; 

✓ seminários, simpósios, congressos, conferências e outros. 

O conteúdo e a programação das Atividades Complementares serão 

objeto de análise e deliberação do Conselho de Curso, ouvindo-se os 

professores e os alunos. 

Para facilitar a participação dos alunos nas Atividades Complementares, 

na disposição contida no item anterior, a Coordenação de Curso designará 

professores e tutores para o trabalho de assessoramento, objetivando um 

melhor aproveitamento das potencialidades do estudante e a consequente 

adequação com os objetivos próprios do curso. 

 

IV – Das Atribuições do Núcleo de Atividades Complementares 

São atribuições do coordenador da Coordenação das Atividades 

Acadêmicas Complementares: 

✓ dar cumprimento a este Regulamento; 

✓ elaborar cronograma das atividades, acompanhando o seu 

desenvolvimento; 

✓ atualizar-se quanto à legislação vigente, promovendo as 

alterações neste Regulamento que se fizerem necessárias; 

 

V - Atividades Válidas e Critérios de Validação 

V.1. Atividades que podem ser Realizadas: 

✓ participação em palestras, congressos e simpósios; 

✓ cursos de línguas; 

✓ atividades de responsabilidade social e voluntariado; 

✓ cursos e seminários na área; 



 

 

✓ trabalhos publicados em congressos e revistas nacionais e 

internacionais; 

✓ iniciação científica; 

✓ visitas técnicas; 

✓ eventos culturais. 

 

VI – Exigências de registro para entrega das atividades 

 

1. Todas as atividades realizadas de forma autônoma pelo aluno, sem 

supervisão por docente do Curso, devem ser registradas em formulário próprio 

obtido na xerox do UniSant’Anna ou na área restrita do aluno, devidamente 

preenchido; 

2. As atividades no âmbito cultural, relativas à filmes e peças teatrais, bem 

como de visitas a feiras devem ter registro como descrito no item 1, cujo 

comprovante original (ticket de cinema ou teatro e crachá da feira) deve ser 

anexado ao formulário; 

3. A participação em Cursos de Extensão presenciais e a distância, bem como 

em eventos técnico-científicos, devem ter comprovação mediante a entrega da 

cópia do certificado anexada ao formulário; 

4. A leitura de livros ou de publicações extracurriculares deve ter o relatório 

acompanhado da ficha catalográfica da publicação, além dos demais registros 

do item 1; 

5. A participação em bancas, monitorias, ações comunitárias, visitas técnicas, 

estágios extracurriculares e programas de iniciação científica deverão ter 

registro mediante entrega de declaração assinada pelo responsável em que 

conste o nome do aluno, data ou período de realização da atividade, carga 

horária, além dos demais registros do item 1. 

6. Atividades realizadas sob orientação dos professores do Curso/Área terão a 

carga horária registrada pelo Coordenador do Curso/Diretor da Área, não 

sendo necessária a entrega de relatório e ficha de atividades complementares, 

respeitando a quantidade mínima e máxima em cada área. 

7. Somente as atividades complementares indicadas pelos professores serão 

assinadas pelo próprio professor.



 

 

 

VII – Sobre o local e o prazo de entrega 

1. Os formulários devidamente preenchidos deverão ser protocolados na 

Central de Relacionamento que encaminharão à Coordenação de 

Atividades Acadêmicas Complementares para lançamento no 

sistema. 

2. O aluno tem o prazo de 30 dias, corridos, da data da realização da 

atividade ou evento para protocolar os formulários. 

3. Em cada semestre letivo há uma data final para entrega das 

atividades acadêmicas complementares especificada no calendário 

acadêmico. 

4. As atividades acadêmicas complementares devem ser cumpridas e 

entregues ao longo do curso, não sendo permitido a entrega total das 

horas correspondentes, no último semestre de cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Natureza da 

Atividade 
 Atividade 

Carga horária por 
atividade 

Cultural 
Mínimo 20% 

Peças teatrais, cinema, museu  Até 3h 

Leitura de livros e periódicos Até 5h 

Livros indicados pelos professores Até 12h 

Extensão e 
Aprimoramento 

Profissional 
Mínimo 20% 

Participação em atividades de ONGs Até 4h 

Participação em ações comunitárias Até 4h 

Participação em visitas técnicas assistidas Até 4h 

Participação em eventos técnico-científicos 
(seminários, ciclo de palestras, congressos, 
conferências, encontros científicos, semanas 
culturais, workshop e similares)  

Até 4h 

Participação em cursos de extensão presencial  
e à distância 

Até 4h 

Participação feiras profissionais Até 4h 

Assistir as aulas do Aprimorar com pelo menos 
75% de frequência 

Até 12h 

Atividades de monitoria com supervisão 
responsável (cada semestre) 

Até 50h 

Estágios extracurriculares conforme legislação 
(cada semestre) 

Até 20h 

Pesquisa 
Mínimo 20% 

Participação em programas, projetos ou 
atividades de iniciação científica 

Até 20h 

Trabalhos publicados em periódicos ou eventos 
científicos, produção de CD, composições 

Até 20h 

Trabalhos apresentados em congressos, 
simpósios ou similares, na forma de pôster ou 
exposição verbal 

Até 15h 

Defesas e bancas públicas assistidas na 
Graduação ou Pós-Graduação sobre temas do 
seu curso  

Até 4h 

Leitura de publicações extracurriculares com 
pesquisa relacionada á área de formação 

Até 12h 



 

 

 
 



 

 
 


