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CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Este Regulamento tem por objetivo regulamentar as Atividades 
Curriculares Complementares - ACC do Curso de Tecnologia em Analise e 
Desenvolvimento de Sistemas. 
Art. 2º Para fins do disposto neste Regulamento compreende-se por Atividades 
Curriculares Complementares do Curso de Tecnologia em Analise e 
Desenvolvimento de Sistemas como atividades que visam à complementação 
da formação, desenvolvidas ao longo do curso no espaço da Faculdade e 
outros espaços formativos, exigidas para integralização curricular, com carga 
horária equivalente a 90 (Noventa) horas. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 
 

SEÇÃO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 3º As Atividades Curriculares Complementares do Curso de Tecnologia em 
Analise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Municipal de Educação 
e Meio Ambiente - FAMA serão normatizadas por este Regulamento. 
§ único. As Atividades Curriculares Complementares do Curso de Tecnologia 
em Analise e Desenvolvimento De Sistemas compreendem: 
a) Atividades Complementares em Pesquisa;  
b) Atividades Complementares em Extensão e Aprimoramento Profissional; 
c) Atividades Complementares em Cultura. 
 
Art. 4º As Atividades Curriculares Complementares do Curso Tecnologia em 
Analise e Desenvolvimento de Sistemas será realizada ao longo do curso, 
compreendendo uma carga horária correspondente a 90 horas e poderão ser 
contabilizadas na forma de: 
 
I. Atividades Complementares em Pesquisa (até 20 horas): 
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 (as atividades 
de iniciação científica, constituem uma carga horária de 20 horas obrigatória, o 
que constitui a publicação de artigos e pôster) 
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 (até 
50 horas): 



a) Participação em Eventos (Colóquios, Seminários, Congressos, 
Conferências, Palestras, Cursos, Mini-cursos) na área ou áreas afins (os 
eventos promovidos pelo curso em caráter de Semana Acadêmica detém uma 
carga horária de 40 horas obrigatórias); 
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 (até 20 horas): 
a) Viagens de Estudo; 
b)Participação em atividades culturais (teatro, cinema, literatura) desenvolvidas 
pela FAMA; 
c) Participação em grupos artísticos oficialmente constituídos. 
 

SEÇÃO II 
 

DOS OBJETIVOS DAS ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 
 
Art. 5º As Atividades Complementares do Curso de Tecnologia em Analise e 
Desenvolvimento de Sistemas têm por objetivos: 
a) Articular o trinômio: ensino, pesquisa e extensão; 
b) Ampliar a dimensão do Currículo Pleno pela pluralidade e diversificação das 
atividades que podem ser vivenciadas pelo acadêmico; 
c) Propiciar a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar; 
d) Promover a integração entre comunidade e Faculdade, por meio da 
participação do acadêmico em atividades que visem à formação profissional e 
para a cidadania. 
e) Possibilitar ao acadêmico o reconhecimento dos aspectos pedagógicos e 
científicos quando da realização das ACC, verificando em que medida poderão 
ser incorporadas à vida pessoal, profissional e cidadã. 
 

SEÇÃO III 
 

DO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DAS 
ATIVIDADES CURRICULARES 

COMPLEMENTARES 
 
Art. 6º Para contabilizar as Atividades Curriculares Complementares o 
acadêmico deverá apresentar os comprovantes de realização das atividades 
em formulário próprio (conforme anexo I) semestralmente, observando os 
prazos previstos no Calendário Acadêmico. 
Parágrafo 1º. Os acadêmicos ingressantes no Curso de Tecnologia Em 
Analise E Desenvolvimento De Sistemas por meio de transferência ou 
reingresso ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida neste 
regulamento, podendo: 
a) solicitar ao colegiado do curso o cômputo da carga horária atribuída pela 
instituição de origem a essas atividades desde que demonstre compatibilidade 



das atividades desenvolvidas na instituição de origem com as estabelecidas 
neste Regulamento. 
 
Art. 7º Após a divulgação dos prazos no Calendário Acadêmico deverá 
protocolar na Secretaria Acadêmica, o pedido de aproveitamento das 
atividades munido com todos os comprovantes das atividades realizadas, em 
original e fotocópia. 
§ único Serão reconhecidos como documentos válidos para fins de 
aproveitamento de estudos em atividades curriculares complementares, 
certificados, históricos escolares, declarações, certidões e atestados. Os 
documentos devem apresentar: Nome do evento; Temática; Carga Horária e 
Data de realização e data de expedição do documento. 
 
Art. 8º Recebido e autuado pela Secretaria Acadêmica, o pedido será 
encaminhado à coordenação do curso que após prévia análise, encaminhará 
ao Colegiado do Curso para análise e validação das atividades. 
 
Art. 9º Os pedidos de validação das Atividades Curriculares Complementares 
serão avaliados semestralmente, pelo Colegiado do Curso. 
 
Art. 10 O Coordenador do curso emitirá em edital o resultado das análises. As 
quais serão cadastradas pela secretária acadêmica junto ao histórico do 
acadêmico. 
 

SEÇÃO IV 
 

DAS OBRIGAÇÕES DO ACADÊMICO 
 
Art. 11 Realizar o pedido de validação das Atividades Curriculares 
complementares junto a Secretaria Acadêmica, em prazo determinado pelo 
Calendário Acadêmico. 
§ único Atividades essas que tenham sido realizadas durante a realização do 
curso após o ingresso do acadêmico na FAMA. 
 
Art. 12 Integralizar a carga horária mínima destinada às Atividades Curriculares 
Complementares de 90 (noventa) horas distribuídas ao longo do curso, não 
podendo ser preenchida com um só tipo de atividade conforme consta no art. 
3º § único. O cumprimento integral constitui condição indispensável para a 
colação de grau. 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 13 Os casos omissos neste Regulamento de Atividades Curriculares 
Complementares serão decididos pelo respectivo Colegiado de Curso. 
 
Art. 14 Este Regulamento de Atividades Curriculares Complementares do 
curso de Tecnologia Em Analise E Desenvolvimento De Sistemas entra em 



vigor após a sua aprovação pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE 
e pela Resolução nº. 10 do CONFAMA. 

 
 

 
Clevelândia, maio de 2016.



 
 

ANEXO I 
 

Acadêmico Curso: 

Atividades Curriculares Complementares - ACC Período:  

 
 

RELATÓRIO ACADÊMICO SEMESTRAL 
 

Código  Data Nome do evento Instituição CH Deferido 
pelo 

Colegiado 

Indeferido 
pelo 

Colegiado 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
TOTAL DA CARGA HORÁRIA    

Código: I. Atividades Complementares em Pesquisa II. Atividades Complementares em Extensão e Aprimoramento Profissional III. Atividades 
Complementares em Cultura  

 
Acadêmico                                                                                            Coordenador do Curso                                                

 

  Clevelândia, _____ de ______________________ de 2016. 


