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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1   Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares do Curso de 

Graduação em Nutrição da Faculdade de Tecnologia de Sinop – FASTECH. 

 

 

CAPÍTULO II – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 2   As Atividades Complementares, presente no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

de Graduação em Nutrição da FASTECH constitui-se em uma atividade acadêmica de treinamento e 

qualificação profissional, de caráter de ensino, pesquisa e extensão que deverão ser desenvolvidas pelo 

aluno durante o período de graduação, consideradas relevantes para a sua formação visando 

complementar o ensino teórico-prático, recebido no curso acadêmico, com caráter obrigatório para a 

integralização da carga horária total exigida, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ministério da Educação para os cursos de graduação em Nutrição, Resolução CNE/CES N°5, de 7 de 

novembro de 2001, que dispõe que o projeto pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição deverá 

contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos 

de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, mediante estudos e práticas 

independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação 

científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

 

Art. 3           É de responsabilidade exclusiva do aluno captar as oportunidades de realização de 

Atividades Complementares, aproveitando atividades promovidas pelos órgãos discentes, pela 

Instituição ou por outras instituições. 

 

§ 1°.  As atividades complementares do curso de Nutrição estão em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso e com o Projeto Pedagógico do Curso.  

 

§ 2°. O gerenciamento desta atividade está sob a responsabilidade da Coordenação de Curso. 

 

§ 3°. Para cada atividade complementar é exigido do aluno um comprovante de sua realização.  

 

 

 

 

CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
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Art. 1   São objetivos das Atividades Complementares: 

I- Propiciar ao aluno a aquisição de experiências diversificadas inerentes e indispensáveis 

ao seu futuro profissional; 

II- Possibilitar ao aluno vivências acadêmicas compatíveis com as relações do mercado de 

trabalho. 

 

Art. 2 O aluno deverá realizar o equivalente a 100 horas de Atividades Complementares ao 

longo do curso.  

 

§ 1º. Serão aceitas somente as atividades realizadas após o ingresso no curso. 

 

§ 2º. Cada categoria de atividades não poderá ultrapassar 1/3 da carga horária total das 

Atividades Complementares.  

 

§ 3º. Somente serão consideradas as atividades afins com o curso de Nutrição. 

 

§ 4º – Somente serão aceitas atividades realizadas com 1 (uma) hora ou mais de duração.  

 

 

CAPÍTULO IV- DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Art. 3   A carga total de Atividades Complementares a ser cumprida pelo aluno do curso 

Nutrição é de 100 (cem) horas. 

 

Art. 4             As Atividades Complementares são distribuídas em 04 (quatro) grupos: 

I- Grupo 1: Atividades de Ensino; 

II- Grupo 2: Atividades de Pesquisa; 

III- Grupo 3: Atividades de Extensão; 

IV- Grupo 4: Atividades de prestação de serviços à comunidade. 

  

Art. 5  O cumprimento das horas e devida comprovação da realização de atividades 

complementares é um dos requisitos necessários para obtenção do grau de nutricionista da Fastech. 

 

Art. 6   As atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão e prestação de serviços à 

comunidade são classificadas, receberão registro de carga horária e devem seguir equivalência e a 

nomenclatura da Tabela 1 deste Regulamento de Atividades Complementares. 

 

Art. 7    As Atividades complementares inovadoras podem se enquadrar no grupo de atividades 

1, 2, 3 ou 4 dependendo do caráter do projeto apresentado. 

 



  

6 

 

 

§ 1°. A Faculdade de Tecnologia de Sinop compreende como atividade complementar 

inovadora, o Projeto de Pesquisa que for apresentado à coordenação do curso como iniciativa do 

discente.  

 

§ 2°.  O Projeto deverá conter: 

I- Título;  

II- Introdução;  

III- Objetivo;  

IV- Metodologia;  

V- Breve Revisão Bibliográfica; e 

VI- Cronograma de desenvolvimento;  

 

§ 3°.  O tema deverá trazer de forma contextualizada, algum problema de caráter sócio cultural, 

ambiental ou outro aspecto que pretenda investigar sua inter-relação com a sociedade e esteja 

relacionado com o curso.  

 

§ 4°.  Caso seja aprovado pela Coordenação de Curso, o discente poderá desenvolver o projeto 

dentro da Instituição, através de auxílio de um Orientador, previamente nomeado. 

  

§ 5°.  Quando finalizado, participará de uma banca para avaliação e se a nota obtida for superior 

a 7,5, o mesmo receberá certificado de horas referente às Atividades Complementares Inovadoras e fica 

isento de executar as atividades complementares citadas nos itens anteriores. 

  

Art. 8 Todas as atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão só serão 

consideradas validadas mediante a apresentação de certificado, com assinatura e nome/timbre da 

instituição concedente. Casos em que não seja plausível a emissão do certificado, como atividades de 

extensão, declarações assinadas por uma instituição ou empresa serão aceitas. Outros casos não 

contemplados, serão deferidos ou indeferidos pela coordenação do curso. 

 

Art. 9 Fica estabelecido que os certificados, atestados, declarações emitidas por instituições que 

fixarem parceria com a Fastech, terão totalização de 100% (cem) de sua carga horária. 

 

Art. 10 Fica estabelecido que os certificados, atestados, declarações emitidas por 

instituições que não fixarem parceria com a Fastech, terão totalização de 70% (setenta) de sua carga 

horária, exceto casos de eventos estaduais, nacionais ou internacionais, que também será contabilizado 

100% de sua carga horária. Casos específicos não contemplados, poderão ser avaliados pela 

coordenação do curso e em segunda instância pelo colegiado do curso.  

 

 

Art. 11 A coordenação poderá aceitar atividades não previstas na Tabela 1 deste 

Regulamento de Atividades Complementares, mediante requerimento acompanhado de prova 

documental, após análise e autorização prévia, com pontuação compatível com o evento. 
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Art. 12  Um certificado não pode ser utilizado mais de uma vez. 

 

Art. 13 O O certificado de comprovação de participação em eventos deverá ser expedido 

em papel timbrado da Instituição ou órgão promotor, com assinatura da responsável e respectiva carga 

horária do evento.  

 

 

Tabela 1. Classificação e nomenclatura das atividades de ensino, pesquisa e extensão e prestação 

de serviços à comunidade 

Grupo Atividades Equivalência 

I-Ensino 

-Atividades de monitoria; 

-Ministrar curso ou minicurso na área 

do curso que está cursando; 

- Desenvolver aplicativo, planilhas ou 

software para solucionar problemas; 

-Realizar cursos relacionados a 

formação; 

- Cursos de proficiência em Língua 

Estrangeira; 

- Participar de cursos avançados de 

informática, linguagem de 

programação ou simulações 

relacionadas a área de formação. 

 

      30% 

II-

Pesquisa 

- Iniciação científica; 

- Participar de Seminários, 

Simpósios, Congressos e 

Conferências na Fastech ou em 

eventos municipais, estaduais, 

nacionais ou internacionais; 

- Apresentar trabalhos (artigos, 

resumos, resumos expandidos ou 

produção científica técnica) em 

Seminários, Simpósios, Congressos e 

Conferências na Fastech ou em 

eventos municipais, estaduais, 

nacionais ou internacionais; 

- Participar de fóruns, debates, 

palestras etc.; 

- Participar de equipe de trabalho de 

desenvolvimento tecnológico em 

empresas; 

 

30% 
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- Participar de minicursos ou 

seminários dentro das áreas do curso 

que está cursando; 

- Assistir apresentação de TCC, 

dissertação ou tese (será 

contabilizado 2 horas por 

apresentação). 

 

 

III-

Extensão 

- Projeto de extensão; 

- Participar de competição acadêmica 

ou tecnológica (será contabilizado 10 

horas por competição); 

- Estágio não obrigatório (Lei nº 

11.788/2008); 

- Participação em atividades culturais 

(6 horas por evento cultural); 

- Participação em jogos universitários 

(10 horas por competição). 

- Participação na organização de 

atividades culturais, eventos, 

fomento, assessoria a grupos sociais, 

desde que conste no certificado a 

respectiva carga horária; 

- Realização de visitas técnicas. 

 

 

 

30% 

IV- Prestação de 

serviços à 

comunidade 

Trabalhos comunitários (será 

contabilizado no máximo 30 horas); 

- Realizar trabalho voluntário em 

organizações sem fins lucrativos (será 

contabilizado no máximo 30 horas); 

- Doação de sangue (será 

contabilizado 10 horas por doação); 

- Doação de mantimentos em geral 

(será contabilizado 1 hora por kg/peça 

doada); 

- Trabalho realizado por convocação 

da justiça eleitoral (será contabilizado 

10 horas por eleição/turno). 

- Prestação de serviço à comunidade 

(será contabilizado no máximo 30 

horas); 

 

10% 

 

 

 

CAPÍTULO V – DO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
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Art. 14  O aproveitamento das atividades complementares estará sujeito à análise e 

aprovação da Coordenação, mediante registrado em fichas e prontuário do aluno.   

Art. 15   O registro das atividades deverá ser realizado na secretaria acadêmica ou em 

casos excepcionais diretamente com a Coordenação do curso. 

 

Art. 16 Os alunos que ingressarem no curso constante do “caput” deste artigo por meio 

de transferência ou aproveitamento estudos ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária de 

atividades complementares, podendo solicitar à coordenação o apuramento da carga horária atribuída 

pela instituição de origem. 

 

 

CAPÍTULO VI - DO FLUXO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

Art. 17 A entrega de documentos deve seguir o seguinte fluxo: 

I- Aluno solicita via Terminal Web a Solicitação de Aproveitamento de Atividades 

Complementares.  

II- O aluno recebe da Secretaria Acadêmica, via e-mail, a Solicitação de Aproveitamento de 

Atividades Complementares e depois de devidamente preenchido e assinado entrega na Secretaria 

Acadêmica com a cópia das devidas comprovações e os documentos originais para que seja feita a 

validação. 

III- A Secretaria Acadêmica entrega a documentação ao Coordenador de Curso para que seja 

feita a avaliação deferimento ou indeferimento e seja lançado no sistema. 

IV- O Coordenador de Curso devolve a documentação para a Secretaria Acadêmica para que 

seja feita a devida guarda.  

 

 

CAPÍTULO VII -  DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Art. 18   A solicitação e protocolo das respectivas atividades complementares são de 

única e exclusiva responsabilidade do acadêmico. 

 

Parágrafo único  Não serão computadas as atividades ocorridas no período em que o acadêmico 

estiver com sua matrícula trancada ou cancelada. 

 

Art. 19 Não serão consideradas atividades complementares: 

I- Atividades profissionais, ainda que exclusivamente estejam voltadas ao ensino; 

II- Atividades incompatíveis, não interdisciplinares ou não correlatas ao curso; 

III- Atividades realizadas em períodos anteriores ao ingresso no curso; 

IV- Atividades desenvolvidas nas disciplinas do curso computadas para a integralização da 

carga horária prevista na matriz curricular. 

 

Art. 20   Os documentos comprobatórios originais com as respectivas cópias das 

atividades complementares realizadas, deverão ser apresentados à secretaria acadêmica ou coordenação 

do curso, em casos especiais, para a inclusão das respectivas horas no sistema acadêmico, ficando a 

cópia destes arquivada na pasta do acadêmico na secretaria acadêmica e o original com o aluno. 
Anexo I 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Nome do aluno  

Telefone   

E-mail  

Data de solicitação  

Responsável pelo 

atendimento 

 

CURSO:  

O (a) aluno (a) abaixo assinado vem solicitar o aproveitamento das Atividades Complementares, 

conforme comprovante(s) em anexo e descrição abaixo: 

Grupo Atividades Equivalência 

I- Ensino 

 Atividades de monitoria; 

 Ministrar curso ou minicurso na 

área do curso que está cursando; 

  Desenvolver aplicativo, planilhas 

ou software para solucionar 

problemas; 

 Realizar cursos relacionados a 

formação; 

  Cursos de proficiência em Língua 

Estrangeira; 

 Participar de cursos avançados de 

informática, linguagem de 

programação ou simulações 

relacionadas a área de formação. 

 

      30% 

II- Pesquisa 

 Iniciação científica; 

 Participar de Seminários, 

Simpósios, Congressos e 

Conferências na Fastech ou em 

eventos municipais, estaduais, 

nacionais ou internacionais; 

 Apresentar trabalhos (artigos, 

resumos, resumos expandidos ou 

produção científica técnica) em 

Seminários, Simpósios, 

Congressos e Conferências na 

Fastech ou em eventos municipais, 

estaduais, nacionais ou 

internacionais; 

 

30% 
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 Participar de fóruns, debates, 

palestras etc.; 

 Participar de equipe de trabalho de 

desenvolvimento tecnológico em 

empresas; 

 Participar de minicursos ou 

seminários dentro das áreas do 

curso que está cursando; 

 Assistir apresentação de TCC, 

dissertação ou tese (será 

contabilizado 2 horas por 

apresentação). 

 

 

III- Extensão 

 Projeto de extensão; 

 Participar de competição 

acadêmica ou tecnológica (será 

contabilizado 10 horas por 

competição); 

 Estágio não obrigatório (Lei nº 

11.788/2008); 

 Participação em atividades 

culturais (6 horas por evento 

cultural); 

 Participação em jogos 

universitários (10 horas por 

competição). 

 Participação na organização de 

atividades culturais, eventos, 

fomento, assessoria a grupos 

sociais, desde que conste no 

certificado a respectiva carga 

horária; 

 Realização de visitas técnicas. 

 

 

 

30% 

IV- Prestação de 

serviços à 

comunidade 

 Trabalhos comunitários (será 

contabilizado no máximo 30 

horas); 

 Realizar trabalho voluntário em 

organizações sem fins lucrativos 

(será contabilizado no máximo 30 

horas); 

 Doação de sangue (será 

contabilizado 10 horas por 

doação); 

 Doação de mantimentos em geral 

(será contabilizado 1 hora por 

kg/peça doada); 

 Trabalho realizado por 

convocação da justiça eleitoral 

10% 
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(será contabilizado 10 horas por 

eleição/turno). 

 Prestação de serviço à comunidade 

(será contabilizado no máximo 30 

horas); 

 

 

TOTAL DE HORAS ENTREGUES 

Grupo I: Horas entregues: Horas aproveitadas: 

Grupo II: Horas entregues: Horas aproveitadas: 

Grupo III: Horas entregues: Horas aproveitadas: 

Grupo IV: Horas entregues: Horas aproveitadas: 

 

 

 

A entrega deste requerimento não implica na aceitação automática das horas a serem computadas. Cabe 

ao coordenador (a) do curso habilitar a disciplina Atividade Complementar.  

 
Ciente das informações e do Regulamento de Atividade Complementar. 
 
 
 

 

Sinop - MT, _____de __________________de 20 ____. 

 

 

 

_______________________________________________  

Aluno (a) 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

PARA USO DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

TOTAL DE HORAS ENTREGUES 

Grupo I: Horas entregues: Horas aproveitadas: 

Grupo II: Horas entregues: Horas aproveitadas: 

Grupo III: Horas entregues: Horas aproveitadas: 

Grupo IV: Horas entregues: Horas aproveitadas: 

 

 

 

 

Sinop - MT, _____de __________________de 20 ____. 

 

 

_______________________________________________  

Coordenador de Curso 


