
 

 

 

EDITAL Nº  13/2022 

 

Entrega de Documentação Comprobatória das Atividades Complementares de Curso 

(ACCs) do Curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de Educação e Meio 

Ambiente - FAMA 

 
A COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE – FAMA  DE CLEVELÂNDIA – PR,  no uso de 

suas atribuições, torna Público, a Divulgação do Edital para Entrega de Documentação 

Comprobatória das Atividades Complementares de Curso (ACCs)  do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia. 

 
 
1 Definição 

 

As atividades curriculares são constituídas por ações que visam complementar estudos e 

conhecimentos desenvolvidos no decorrer do curso de Graduação em Pedagogia, compreendendo 

uma carga horária de 200 horas, as quais compreendem:  

 

a) Atividades em Pesquisa;  

b) Atividades em Extensão e Aprimoramento Profissional; 

c) Atividades de cunho Cultural.  

  

 As Atividades do Curso de Graduação em Pedagogia poderão ser contabilizadas e desenvolvidas 

durante o período em curso na forma de:  

  

I. Atividades Complementares em Pesquisa:  

 

a) Projetos e Programas de pesquisa;  

b) Publicações na área ou áreas afins; 

c) Programas de monitoria;  

d) Iniciação Científica e Grupos de Estudos Formais da FAMA;  

e) Apresentação de trabalhos em eventos;  

f) Participação na organização de eventos;  

g) Trabalho voluntário vinculado a projetos de pesquisa.  

  

II. Atividades Complementares em Extensão e Aprimoramento Profissional  

 a) Participação em Eventos (Colóquios, Seminários, Congressos, Conferências, Palestras, 

Cursos, Mini-cursos) na área ou áreas afins;  

b)Membro de projetos e programas de extensão;  

  

II. Atividades Complementares em Extensão e Aprimoramento Profissional: 

a) Participação em Eventos (Colóquios, Seminários, Congressos, Conferências, Palestras, Cursos, 

Mini-cursos) na área ou áreas afins;  



 

 

b) Membro de projetos e programas de extensão;  

c) Assistência, com elaboração de relatório, de defesas de TCCs.;  

d) Cursos extra-curriculares relacionados à área;  

e) Estágios não obrigatórios;  

f) Disciplinas isoladas de graduação.  

g)Trabalho voluntário vinculado a projetos extensão.  

  

III. Atividades Complementares em Cultura:  

a) Viagens de Estudo;  

b)Participação em atividades culturais (teatro, cinema, literatura) desenvolvidas pela FAMA; 

c) Participação em grupos artísticos oficialmente constituído. 

 

2 Procedimentos 

 

2.1 Protocolar requerimento com cópias dos documentos direcionadas à coordenação do 

Curso de Pedagogia, bem como a ficha em anexo devidamente preenchida. 

2.2 Somente serão validadas as atividades realizadas em data posterior ao ingresso do 

estudante no referido curso; 

2.3 Caberá aos estudantes entregarem à coordenação do curso cópias dos documentos.  

2.4 Caberá à  coordenação validar as atividades conforme regulamento do Curso. 

2.5 Os documentos apresentados pontuarão exclusivamente em um único item, uma única 

vez. Cabe à coordenação sinalizar junto as cópia apresentadas do documento se foram 

validadas ou não considerada. 

2.6 Caberá a coordenadoção de curso entregar Coordenação de Registros Acadêmicos 

acompanhado das cópias dos documentos que foram considerados para fins de 

arquivamento. 

2.7 Cada acadêmico deverá preencher a ficha em anexo juntamente com as cópias das 

atividades anexadas. 

2.8 As atividades serão validadas somente uma vez durante o curso. 

 

3 Cronograma 

 

Período para protocolamento Datas de entrega 

 
Todos os períodos de Pedagogia 

 
28/11 a 02/12/2022 

 

Validação da coordenação pedagógica 

 

Até 20/12/2022 

Gabinete da Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

 

Clevelândia, 01 de dezembro de 2020. 

 

__________________________________________  

Profª Ms. Mara Cristina Fortuna da Silva  

Coordenadora do Curso de Pedagogia 

Portaria 26/2019   

 



 

 

 



 

 

Anexo I 

 

Atestado de Conclusão das Atividades Complementares de Curso 
 

Identificação do Estudante 

Matrícula: Nome: 

Curso: 

Identificação das Atividades 

Nº Descrição/Enquadramento Horas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total  

Declaro, para os devidos fins que o estudante acima identificado completou o número de horas 
mínimo relativo às Atividades Complementares de Curso. 

 

Clevelândia, ,  de  de    
 
 

 
 


