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Regulamento das Atividades Complementares 

Art. 1º - Atividades Complementares é o conjunto de atividades acadêmicas, sem caráter financeiro, 

desenvolvidas pelos alunos regularmente matriculados no Curso, no período de integralização curricular. 

I  -  Para efeito de integralização curricular  a carga horária das atividades complementares  será de no 

mínimo 100 (cem) horas.

II  -  Atividades  complementares  é  a  participação  do  aluno  em  pesquisas,  monitorias,  conferências, 

seminários, palestras, congressos, debates e outras atividades relacionadas com a área contábil, conforme 

o anexo I.

III - As atividades complementares devem ser realizadas e comprovadas de acordo com este Regimento.

III – A comprovação da carga horária das Atividades Complementares é de responsabilidade do aluno, 

que deve documentá-las para posterior validação junto à Coordenação do Curso. 

 Art.  2º  - As  Atividades  Complementares  deverão  perfazer  um  total  de  100.  horas  efetivadas 

gradativamente entre o 1º e o 8º semestre do curso.

Parágrafo Único - O aluno deverá cursar a carga horária total das atividades complementares distribuídas 

em no mínimo 3 (três) semestres.

Art. 3º - A comprovação de que trata o inciso III do artigo 1° deverá ser apresentada à Coordenação do 

Curso a partir do 6° semestre para fins de validação.

§ 1º - A comprovação deve ser realizada mediante apresentação do formulário do anexo I, devidamente 

documentado com cópia autenticada.

§ 2º - As Atividades Complementares devem ser comprovadas até 60 (sessenta)  dias antes do término 

do semestre de conclusão do curso.

Art. 4º - Os alunos ingressantes por meio de transferência podem fazer aproveitamento das atividades 

complementares conforme o estabelecido neste regulamento.

 Art. 5º - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Coordenação de Curso.
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