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APRESENTAÇÃO 
 

Criado pela Faculdade Estácio FIC, o Programa de Atividades 
Complementares (PAC), tem como objetivo qualificar o aluno e desenvolver de 
forma complementar, nos futuros profissionais, competências bastante procuradas 
pelo mercado, tais como perfil empreendedor, iniciativa, liderança, 
autoconhecimento, perseverança e habilidade em lidar com obstáculos, mudanças e 
transformações, além de prestar serviços à comunidade dando visibilidade tanto ao 
aluno quanto à Instituição. 
 

O PAC possibilita que o aluno realize atividades práticas ligadas à profissão 
que escolheu, desde o primeiro período do curso, criando um diferencial na 
formação universitária, oferecendo uma variedade de atividades complementares. O 
PAC está calcado nos quatro pilares apontados pela UNESCO para uma nova 
educação - aprender a ser (desenvolvimento pessoal), aprender a conviver 
(desenvolvimento social), aprender a fazer (competência produtiva) e aprender a 
conhecer (competência cognitiva). 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1°.  O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades 
Complementares, as práticas acadêmicas obrigatórias cujo cumprimento é 
indispensável para a colação de grau. 

 

Art. 2°.  As Atividades Complementares são integradas por atividades Culturais 
Gerais, Específicas por Curso e Desenvolvimento Pessoal, inerentes aos cursos de 
graduação, devendo obrigatoriamente, compor o Histórico Escolar do aluno. 
 
 
Art. 3°.  Para os cursos de Bacharelado e Licenciatura que tiveram suas estruturas 
curriculares alteradas em 2008.1 – Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 
Administração e Ciências Contábeis - as Atividades Complementares têm carga 
horária global de 300 h/aula, sendo 200 h/aula destinadas ao Projeto Integrado e 
100 h/aula vinculadas às Atividades Extra-sala de aula. As 100 h/aula devem ser 
cumpridas preferencialmente nos quatro primeiros semestres dos cursos (25 h/aula 
por semestre) e fora do horário da realização plena das aulas teóricas e práticas. 

 

Art 4°.  Para os cursos Tecnológicos que tiveram suas estruturas curriculares 
alteradas em 2008.1 – Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de 
Computadores, Gestão de Recursos Humanos, Tecnológico de Marketing e 
Processos Gerenciais - as Atividades Complementares têm carga horária global de 
50 h/aula destinada ao Projeto Integrador e devem ser cumpridas preferencialmente 
nos dois primeiros semestres dos cursos (25 h/aula por semestre). 

 

Art. 5°.  Para os novos cursos Tecnológicos iniciados no semestre 2008.1, Design de 
Moda, Design de Produto, Design Gráfico e Jogos Digitais, as Atividades 
Complementares têm carga horária global de 120 h/aula, sendo distribuída em 40 
h/aula para cada um dos três primeiros  semestres da grade curricular. 

 

Art. 6°.  As cargas horárias descritas anteriormente sobre as Atividades 
Complementares somente se aplica aos alunos da nova estrutura curricular inerente 
ao ano de 2008.1, os alunos que ingressaram na Faculdade Estácio FIC nos anos 
anteriores seguem a carga horária do antigo regulamento. Porém, as demais regras 
dispostas neste regulamento servirão para todos os alunos da Estácio FIC. 

 

Art. 7°.  As Atividades realizadas nos horários de aula serão consideradas práticas 
de sala de aula não sendo, portanto, pontuadas para efeito de Atividades 
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Complementares, exceto para os grandes eventos do curso e/ou da instituição que 
se limitam a uma semana do calendário acadêmico. 

 

Art. 8°.  È necessário que as Atividades Complementares envolvam tema de acordo 
com as disciplinas dos cursos. 

 

Parágrafo Único.  As Disciplina Extra-Curriculares serão oferecidas pela FIC como 
Atividades Complementares para os Cursos de Bacharelado pertencentes a nova 
reforma acadêmica de 2008.1, sendo os cursos: Administração, Ciências Contábeis, 
Jornalismo e Publicidade e Propaganda, por meio de turmas que compreendam 
mais de 15 e menos de 50 alunos, gerando uma pontuação PAC no histórico escolar 
do aluno e não crédito de integralização. Referidas disciplinas não implicarão custo 
para o aluno na sua mensalidade. 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

 

Art. 9°.  As Atividades Complementares têm por finalidade: 

I. Contribuir para a formação ética e humanística do aluno da graduação 
Bacharelado, Licenciatura e Tecnológica, possibilitando o desenvolvimento do senso 
crítico, da responsabilidade social e da autonomia na busca do conhecimento, 
respeitando a vocação e os interesses de cada aluno, nos limites deste 
Regulamento. 

II. Flexibilizar o currículo pleno dos cursos de graduação e propiciar aos seus alunos 
a possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar. 

III. Possibilitar o reconhecimento, por avaliação das coordenações de Curso e dos 
docentes, das habilidades e conhecimentos do aluno, inclusive adquiridas fora do 
âmbito da Faculdade. 

 
CAPÍTULO III 

DA FORMAÇÃO DOS GRUPOS 

 
Art. 10°.  As Atividades Complementares estão reunidas em três grupos com 
objetivos específicos, sendo o Grupo I composto por atividades com a temática 
Cultural Geral; o Grupo II,por aquelas Específicas por Curso; e o Grupo III, por 
Atividades de Desenvolvimento Pessoal. O aluno pode escolher quaisquer 
Atividades Complementares dentre as discriminadas a seguir. 

 
Art. 11.  As atividades do Grupo I – Cultural Geral compreendem: 
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I. Exposição: consiste em exposições de livros, quadros, fotos, obras de arte, e 
demais objetos de interesse cultural sugeridos pelo Núcleo de Atividades 
Complementares – NAC e/ou pelo professor. 
II. Visita a museu: consiste em visitas a museus sugeridos pelo NAC e/ou pelo 
professor. 
III. Peça de teatro: consiste em peças de teatro sugeridas pelo NAC e/ou pelo 
professor. 
IV.  Cine Cultural: consiste em filmes sugeridos pelo NAC e/ou pelo professor, sendo 
apresentados na Estácio FIC ou em salas de cinemas fora da Estácio FIC. 
V. Outras atividades propostas: consiste em outras atividades propostas pelo 
estudante, no âmbito cultural. 
 
 
Art. 12.  As atividades do Grupo II – Específicas por Curso compreendem: 
 
I. Projeto social: consiste em projetos que compõem o Programa de 
Responsabilidade da Estácio FIC, que são desenvolvidos pelos alunos com o apoio 
dos docentes e do responsável pelo programa, e com foco em ações sociais para a 
comunidade. 
 
II. Projeto integrador: consiste em projetos desenvolvidos sob a supervisão do 
professor visando colocar em prática o aprendizado de todas as disciplinas cursadas 
por módulo. 
 
III. Relatório de livros técnicos da área de atuação do curso: consiste em leitura e 
relatório de livros sugeridos pela coordenação do curso em agendas semestrais. 
 
IV. Resenha de artigos, capítulos de livros e revistas: consistem em leitura e resenha 
de artigos, capítulos de livros e revistas sugeridos pelo professor. 
 
V. Vídeo específico: consiste em filmes assistidos e discutidos sob a supervisão de 
um professor. 
 
VI. Exposição específica da área de atuação do curso: consiste em exposições 
específicas da área do curso. 
 
VII. Oficina prática específica por curso: consiste em oficinas de prática profissional 
desenvolvidas pelos coordenadores de curso em conjunto com os professores. 
 
VIII. Palestra e seminário da área de atuação do curso: consiste em palestras e 
seminários específicos, sugeridos pela coordenação do curso semestralmente. 
 
IX. Participação em semanas acadêmicas e em eventos integrativos: Consistem na 
participação efetiva e comprovada em semanas acadêmicas, jornadas, simpósios, 
congressos, encontros, conferências, fóruns, promovidos pela Estácio FIC, ou por 
outras instituições de ensino superior, bem como por conselhos ou associações de 
classe. 
 
X. Curso de aperfeiçoamento técnico: consiste em cursos que visem o 
aperfeiçoamento técnico do aluno em relação à graduação cursada. 
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XI. Curso de língua estrangeira: consiste em cursos de línguas estrangeiras 
freqüentados pelo aluno. 
 
XII. Curso de extensão oferecido pela FIC: consiste em participação dos cursos de 
extensão de temas específicos à área de atuação do curso. 
 
XIII. Atividades de extensão oferecidas por outras instituições: consistem em 
atividades de extensão promovidas por outras instituições de ensino superior ou por 
órgão público. 
 
XIV. Certificação específica: consiste em certificações oficiais oferecidas por 
empresas desenvolvedoras de software e hardware. 
 
XV. Visita técnica externa: consiste em visitas a locais atuantes na área de formação 
do aluno, sugeridas pela coordenação do curso, tais como: empresas que atuam na 
área do curso, audiência, tribunal do júri, perícia judiciária, clínicas, academias, etc. 
 
XVI. Viagem de estudo: consiste na participação de viagem de estudo, seja nacional 
ou internacional. 
 
XVII. Vivência profissional: consiste em trabalho ou estágio na área de formação do 
aluno. Os estágios devem ser realizados em empresas ou instituições conveniadas 
com a Estácio FIC. Os estagiários devem entregar uma declaração com a carga 
horária cumprida ao final de cada semestre. 
 
XVIII. Estágio em núcleos práticos da FIC: consiste na participação do aluno em 
estágios nos núcleos práticos oferecidos pela Estácio FIC, como: Núcleo de Práticas 
Jurídicas, Núcleo de Práticas Contábeis, Clínica de Fisioterapia, FIC Sport Center, 
NIG, Acomex, Centro Integrado de Marketing, Agência Modelo (turismo), Fábrica de 
Projetos, NUCON, etc. 
 
XIX. Participação em projetos acadêmicos: consiste na participação efetiva em 
projetos acadêmicos oferecidos pela Estácio FIC. 
 
XX. Iniciação científica: consiste na participação de projetos desenvolvidos pelo 
programa de iniciação científica da Estácio FIC, orientados por docentes do curso de 
graduação; participação em outras pesquisas, não vinculados ao Programa de 
Iniciação Científica da Estácio FIC; e formação de grupos de pesquisa. 
 
XXI. Publicação de trabalhos científicos: consiste na publicação de Trabalhos em 
revistas, periódicos, trabalhos apresentados e publicados em anais da instituição ou 
de outras IES. 
 
XXII. Monitoria: consiste em uma atividade auxiliar à docência exercida pelo aluno 
em uma disciplina. 
 
XXIII. Monografia publicada: consiste na publicação da monografia defendida, 
aprovada e corrigida na biblioteca da Estácio FIC. 
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XXIV. Participação como ouvinte: consiste em participar como ouvinte na 
apresentação de monografias, dissertações, artigos, teses e trabalhos científicos. 
 
XXV. Grupo de estudo: consiste na formação de grupo de estudo sob supervisão de 
professor do curso. 
 
XXVI. Atividades de representação: Consistem em atividades de representação 
discente junto aos órgãos da Estácio FIC, tais como Colegiados dos cursos, Centros 
acadêmicos, Encontro de Liderança, mediante comprovação de, no mínimo 75% de 
participação efetiva. 
 
XXVII. Disciplinas eletivas: consistem em disciplinas eletivas, quando excedentes ao 
número de créditos eletivos exigidos pelo Curso, facultativas, obrigatórias 
alternativas ou adicionais, excedentes às exigidas pelo currículo, cursadas com 
aproveitamento. 
 
XXVIII. Disciplinas de outros cursos ou instituições: consistem em disciplinas de 
outros cursos/habilitações ou ênfases da Estácio FIC, ou de instituições de ensino 
superior nacionais ou estrangeiras, cursadas com aproveitamento. 
 
XXIX. Outras atividades propostas: consistem em outras atividades propostas pelo 
estudante, em qualquer campo de conhecimento. 
 
Art. 13°.  As atividades do Grupo III – Desenvolvimento Pessoal compreendem: 
  
I. Curso de aperfeiçoamento pessoal: consiste em cursos que não tenham ligação 
direta com a formação do aluno, mas que oferecem crescimento pessoal. 
 
II. Trabalho voluntário: consiste em trabalho voluntário realizado pelo aluno, sem fim 
lucrativo – o Programa Bolsa Escola da Família não será considerado trabalho 
voluntário. 
 
III. Aluno voluntário na Estácio FIC: consiste em divulgar, incentivar, organizar e 
executar atividades complementares, juntamente com os setores da Estácio FIC. 
 
IV. Outras atividades propostas: consiste em outras atividades propostas pelo 
estudante, em caráter de desenvolvimento pessoal. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DO APROVEITAMENTO DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
 

Art. 14°.  O aproveitamento da carga horária obedecerá aos seguintes critérios: 
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I - Grupo I: Cultural Geral 
 

ATIVIDADE ATIVIDADE 
LIMITE MÁXIMO DE 
APROVEITAMENTO 

POR ATIVIDADE 

VALIDAÇÃO 

Exposição 2 h PAC NAC 
Visita ao museu 2 h PAC NAC 
Peça de teatro 2 h PAC NAC 
Cine Cultural 2 h PAC NAC 
Outras atividades 
propostas 

2 h PAC NAC 

 
II - Grupo II: Específicas por Curso 

 
ATIVIDADE ATIVIDADE 

LIMITE MÁXIMO DE 
APROVEITAMENTO 

POR ATIVIDADE 

VALIDAÇÃO 

Projeto social Até 10h PAC Coord / Respons. Social 
Projeto integrador Até 25h PAC por projeto  
Relatório de livros 
técnicos da área de 
atuação do curso 

Até 4h PAC Coord 

Resenha de artigos, 
capítulos de livros e 
revistas 

Até 2h PAC Coord 

Vídeo específico 6h PAC Cood 
Exposição específica da 
área de atuação do 
curso 

4h PAC Coord 

Oficina prática 
específica por curso 

4h PAC / dia de oficina Coord 

Palestra e seminário da 
área de atuação do 
curso - externo 

4h PAC Coord 

Palestra e seminário da 
área de atuação do 
curso - interno 

4h PAC Coord 

Participação em 
semanas acadêmicas e 
demais eventos 
integrativos 

4h PAC Coord 

Curso de 
aperfeiçoamento técnico 
- externo 

Até 50% da carga 
horária do curso 

Coord 

Curso de 
aperfeiçoamento técnico 
- interno 

100% da carga horária 
do curso 

 Coord 
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ATIVIDADE ATIVIDADE 
LIMITE MÁXIMO DE 
APROVEITAMENTO 

POR ATIVIDADE 

VALIDAÇÃO 

Curso de língua 
estrangeira 

20% da carga horária 
do curso por semestre 

Coord 

Curso de extensão 
oferecido pela FIC 

Até 20h PAC Coord 

Atividades de extensão 
oferecidas por outras 
instituições 

Até 10h PAC Coord 

Certificação específica Até 40h PAC total ao 
longo do curso 

Coord 

Visita técnica externa 4h PAC Coord 
Viagem de estudo 
nacional 

Até 20h PAC Coord 

Viagem de estudo 
internacional 

Até 40h PAC Coord 

Vivência profissional 5h PAC por semestre Coord 

Estágio em núcleos 
práticos da FIC 

20h PAC por semestre Coord 

Participação em projetos 
acadêmicos 

20h PAC Coord 

Iniciação científica 40h PAC por projeto Coord 

Publicação de trabalhos 
científicos 

20h PAC por trabalho Coord 

Monitoria 20h PAC p/semestre Coord 

Monografia publicada 
(para o curso de Direito) 

60h PAC Coord 

Monografia publicada 
(outros cursos) 

20h PAC Coord 

Participação como 
ouvinte 

Até 10h PAC Coord 

Grupo de estudo 5h PAC Coord 

Atividades de 
representação 

20h PAC Coord 

Disciplinas eletivas 20h PAC Coord 

Disciplinas de outros 
cursos ou instituições 

20h PAC Coord 

Outras atividades 
propostas 

À Verificar Coord 

 
Notas (1 e 2): Ver no anexo I as Horas PAC atribuídas às Atividades 
Complementares de acordo com a nota do Projeto Integrador e da disciplina 
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III - Grupo III: Desenvolvimento Pessoal 
 

ATIVIDADE 
 

LIMITE MÁXIMO DE 
APROVEITAMENTO 

POR ATIVIDADE 

VALIDAÇAO 

Curso de 
aperfeiçoamento 
pessoal 

2h PAC Coord 

Trabalho voluntário 5h PAC / semestre Coord 

Aluno voluntário do NAC 
da FIC 

Até 5h PAC Coord 

Outras atividades 
propostas 

A verificar Coord 

 
As atividades complementares são divulgadas no site da FIC (www.FIC.br) através 
do aluno online. 
 

CAPÍTULO V 
DO PRAZO PARA REGISTRAR O PROJETO E A DATA PARA 

REALIZAÇÃO 
 
 

Art 15°. No caso de projeto que não possui verba orçamentária, deve-se entregar o 
projeto com cinco dias úteis antes da data da sua concretização. Na alternativa de 
projeto com verba orçamentária necessita-se de um mês para gerar o processo 
citado anteriormente. 
 

CAPÍTULO VI 
DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO DO ALUNO NAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
 
 

Art. 16°. O aluno deve inscrever-se no aluno on-line antes da realização das 
Atividades Complementares. Para que sejam computadas as horas/aula PAC no 
histórico escolar, o aluno deverá assinar uma lista de presença que será repassada 
durante a atividade. 
 

CAPÍTULO VII 
DO PRAZO PARA O ALUNO PROTOCOLAR AS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES EXTERNAS 
 
 

Art. 17°. As Atividades Complementares Externas Culturais, Específicas por Curso e 
Atividades de Desenvolvimento Pessoal têm validade semestral e são aceitas até o 
último dia de aula letivo do semestre.  
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Art. 18°. Todas essas Atividades Complementares Externas devem ser protocoladas 
na Central de Atendimento que encaminhará para os Coordenadores de Curso e, 
por sua vez, realização a validação. 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS REQUERIMENTOS DOS PROJETOS PARA OFERTAR AS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 
Art. 19°.  Os requerimentos dos projetos para a oferta por Curso, de alguma 
atividade complementar, deverão ser dirigidos ao coordenador do curso, para que o 
mesmo elabore o projeto, e se for aluno este deverá elaborar o projeto em conjunto 
com um docente ou com o próprio coordenador. 
 
I. Se apresentados por professores, deles deverão constar a descrição da atividade, 
o tema, horário, o material de apoio que será usado, número de vagas e outras 
regras como a forma de seleção e de avaliação, observados os princípios gerais 
aqui delineados. 
II. Se apresentados por alunos, deles deverá constar à descrição do tipo de 
atividade, tema, sugestão do nome do professor que gostariam que fosse 
responsável pelo acompanhamento da atividade. 

 
CAPÍTULO IX 

DO CONTROLE DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Art. 20°.  O controle das atividades complementares é de responsabilidade do aluno. 
A avaliação das atividades caberá ao coordenador do curso, e ao professor.  A 
realização da atividade complementar que não consta na agenda deve ser precedida 
de parecer favorável do Coordenador do curso. Não serão aceitas atividades 
realizadas sem parecer prévio. 

 
I. Realizada a atividade, o aluno deverá apresentar à Central de Atendimento os 
documentos necessários para a validação. Os documentos deverão conter todas as 
informações necessárias para a avaliação da Atividade Complementar, como: nome 
do aluno, nome da atividade, local, data, e carga horária. 
 
II. Se assim entender necessário, ao apreciar o requerimento, o coordenador do 
curso, o NAC e o professor responsável pelas atividades complementares poderão 
pedir informações adicionais sobre a atividade desenvolvida, podendo desconsiderá-
la, se considerar insuficiente o aproveitamento do aluno. 
 
III. Na hipótese de ser constatado qualquer tipo de irregularidade nos certificados 
e/ou relatórios apresentados, estes serão desconsiderados, não será computado o 
tempo relativo à atividade e haverá a possibilidade de punição do aluno, na forma do 
Regimento da Faculdade Estácio FIC. Sendo aceita a Atividade Complementar 
realizada pelo aluno, o NAC lançará as horas correspondentes no sistema da 
Faculdade Estácio FIC, ficando assim disponível as horas totais cumpridas por cada 
aluno no site da Faculdade Estácio FIC no “aluno on-line”. Os comprovantes 
apresentados pelos alunos permanecerão arquivados na Secretaria de Registro 
Acadêmico da Faculdade Estácio FIC, após avaliação, validação, e registro pela 
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Coordenação de Atividades Complementares. Os diplomas e certificados de 
participação em Congressos, Seminários e Palestras deverão ser apresentados em 
cópias autenticadas ou cópia simples com o original. 
 
IV. O NAC se responsabilizará pelo registro da pontuação PAC das Atividades 
Complementares cumpridas pelo aluno na própria Estácio FIC, a pontuação PAC 
será lançada no sistema SIA após o aluno assinar a lista de presença. 

 
CAPÍTULO X 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS 
 

 
Art. 21°. É de responsabilidade do aluno: 

 
I. Inscrever-se no site da Estácio FIC para as atividades constantes no sistema SIA 
nos prazos estabelecidos; 
 
II. Comparecer nas atividades de acordo com o calendário da atividade; 
 
III. Manter-se atualizado em relação às Atividades Complementares; 
 
IV. Dar entrada das Atividades Complementares Externas realizadas junto à Central 
de Atendimento de sua unidade com todos os documentos exigidos; 
 
V. Guardar os comprovantes de entrega das atividades; 
 
VI. Consultar frequentemente as suas horas PAC lançadas no “aluno on-line”. 
 
VII. Assinar a lista de presença no dia da atividade. 
 

 
CAPÍTULO XI 

                                    DA PUNIÇÃO 
 
 

Art. 22°.  O aluno que se inscrever em atividades oferecidas pela Estácio FIC e não 
comparecer receberá falta no seu histórico de Atividades Complementares. 
 
Parágrafo Único.  Na ocorrência de fraude documental comprovada, citada 
anteriormente, o aluno incorrerá na perda de 10 vezes o número de horas de 
Atividades Complementares que estiver requerendo e também responderá a um 
processo judicial. 
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CAPÍTULO XII 
DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
 
 

Art. 23°.  A coordenação das Atividades Complementares é feita pelo Núcleo de 
Atividades Complementares - NAC, subordinada à Diretoria Acadêmica da 
Faculdade Estácio FIC. 
 
Art. 24°.  Compete ao NAC: 
 
I. Disponibilizar ao aluno informações sobre as Atividades Complementares 
(palestras, seminários, cursos, vídeos informativos e outras atividades afins, no 
âmbito do Curso) oferecidas dentro da Estácio FIC, via internet e no balcão do NAC; 
 
 
II. Lançar, no sistema da Faculdade Estácio FIC, a pontuação PAC dos alunos das 
Atividades Complementares internas que são controladas por lista de assinatura; 
 
III. Avaliar o projeto das Atividades Complementares encaminha pelos 
Coordenadores de Curso, docentes, alunos e professores responsáveis por 
atividades complementares, averiguando se o projeto contempla satisfatoriamente 
todos os requisitos exigidos, como: área de competência, descrição da atividade, 
objetivo, justificativa, data, local, responsável, pontuação Horas PAC e outros; 
 
IV. Convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores que estejam 
desenvolvendo atividades relacionadas ao seu Curso; 
 
V. Fixar as regras de acesso dos alunos para cada uma das atividades como limite 
de alunos para cada atividade, critério de seleção, carga horária e pré-requisitos, 
dentre outros; 
 
VI. Emitir, semestralmente, relatório sobre as Atividades Complementares 
desenvolvidas por curso, indicando número total de atividades realizadas e perfil das  
atividades; 
 
VII. Regulamentar prazo para recebimento de projetos, checando data, local e dados 
complementares; 
 
VIII. Emitir declarações, certificados para palestrantes e pautas das Atividades 
Complementares; 
 
IX. Atualizar censo; 
 
X. Organizar, Planejar e Controlar o FIC ATIVO; 
 
XI. Planejar, organizar e avaliar eventos acadêmicos e, nos eventos institucionais, 
dar um suporte organizacional; 
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XII. Montar o calendário semestral das Atividades Complementares da Estácio FIC, 
a partir das informações fornecidas pelo coordenador; 
 
XIII. Fazer mensalmente manchetes da semana referentes às Atividades 
Complementares internas e externas e posteriormente encaminhar via mala direta 
para os alunos. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES DOS CURSOS  

 
 
Art. 25°. Compete aos coordenadores dos cursos: 
 
I. Proporcionar ao aluno atividades no âmbito do curso; 
 
II. Elaborar o calendário semestral das Atividades Complementares referentes ao 
curso; 
 
III. Estabelecer contato com instituições públicas e privadas, entidades assistenciais 
e organismos não governamentais, dentre outros, com o objetivo de proporcionar 
aos alunos do Curso a possibilidade de desenvolver atividades em parceria com 
estas instituições; 
 
IV. Divulgar para o aluno informações sobre atividades oferecidas dentro e fora da 
Faculdade Estácio FIC; 
 
V. Apreciar os requerimentos de alunos e professores sobre questões pertinentes às 
atividades complementares; 
 
VI. Indicar professores para coordenar grupos de estudo, orientar alunos que 
estejam fazendo iniciação científica, entre outras atividades; 
 
VII. Analisar a pertinência e a viabilidade da atividade levando em consideração, 
entre outros critérios, a disponibilidade de professor, espaço físico e o grau de 
interesse dos alunos; 
 
VIII. Apreciar e decidir sobre a validação das atividades realizadas pelos alunos para 
efeito de cumprimento das atividades complementares; 
 

CAPÍTULO XIV 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES TEMPO INTEGRAL 

 
Art. 26°. Compete aos professores TI: 
 
I. O professor TI das Atividades Acadêmicas Complementares será designado pela 
diretoria acadêmica em conjunto com os respectivos coordenadores de Curso, por 
área de conhecimento e por campus. 
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II. O professor TI será responsável pelo planejamento, pelo acompanhamento e pelo 
controle das Atividades Acadêmicas Complementares por área de conhecimento; 
 
III. Ao professor TI das Atividades Acadêmicas Complementares compete: Planejar, 
através de uma ação conjunta com os coordenadores de cursos de sua área, corpo 
docente e discente, as Atividades Acadêmicas Complementares em consonância 
com o projeto pedagógico dos cursos; Encaminhar, no início de cada semestre 
letivo, aos coordenadores dos cursos, o planejamento, implantação e 
acompanhamento das Acadêmicas Complementares nos âmbitos culturais, 
específica por curso e de desenvolvimento pessoal; Realizar atendimento e 
orientação aos alunos quanto às normas e às exigências para o desenvolvimento 
das Atividades Acadêmicas Complementares;  
 
IV. Participar das reuniões promovidas pelos coordenadores de curso da sua área; 
 
V. Enviar, semestralmente, quadro síntese das Atividades Acadêmicas 
Complementares aos coordenadores de curso de sua área; 
 
VI. Fixar e divulgar locais, datas e horários para atendimento aos alunos; Controlar e 
registrar as Atividades Acadêmicas Complementares desenvolvidas pelo aluno, bem 
como os procedimentos administrativos inerentes a essa atividade; Participar das 
reuniões necessárias para a operacionalização das ações referentes ás Atividades 
Acadêmicas Complementares; e zelar pelo arquivamento do planejamento e dos 
quadros de síntese de atividades realizadas. 
 

CAPÍTULO XV 
DAS ATRIBUIÇÕES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO 

 
Art. 27°.  Compete a Central de Atendimento: 
 
I. Recebimento dos documentos entregues pelos alunos pertinentes às Atividade 
Complementares; 
 
II. Envio dos documentos citados anteriormente para as coordenações de cursos; 
 
III. Emitir, semestralmente, relatório sobre o cumprimento das Atividades 
Complementares de cada aluno, indicando suas atividades realizadas, pontuação 
PAC e advertência, quando existirem. 
 

CAPÍTULO XVI 
DOS PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
 

Art. 28°.  O aluno deve protocolar junto a Central de Atendimento de sua unidade a 
atividade e os documentos necessários, conforme abaixo: 
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Grupo I: Cultural Geral 
 

ATIVIDADE  DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Exposição Ticket da exposição (exposições 

gratuitas devem ter um folheto que 
explique a mesma) + Relatório 

Visita a museu Ticket do museu (museus gratuitos 
devem ter um folheto que explique o 
mesmo) + Relatório 

Peça de teatro Ticket do teatro (teatros gratuitos  
devem ter um folheto que explique o 
mesmo) + Relatório 

 
Grupo II: Específicas por Curso 
 

ATIVIDADE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Projeto social  Assinatura em lista de presença 
Projeto integrado r Nota final, enviada pelo professor 

orientador do projeto 
Relatório de livros técnicos da área 
de atuação do curso 

Relatório 

Resenha de  artigos, capítulos de 
livros e revistas 

Resenha 

Vídeo específico  Assinatura na lista de presença da 
secção 

Exposição específica da área de 
atuação do curso 

Ticket da exposição (exposições 
gratuitas devem ter um folheto que 
explique a mesma) + Relatório 

Oficina prática específica por curso  Assinatura em lista de presença 
Palestra e seminário da área de 
atuação do curso - externo 

Comprovante de participação + 
Relatório 

Palestra e seminário da área de 
atuação do curso - interno 

Assinatura em lista de presença 

Participação em semanas 
acadêmicas e demais eventos 
integrativos 

Assinatura em lista de presença 

Curso de aperfeiçoamento técnico - 
externo 

Certificado (cópia autenticada ou 
cópia simples + original) 

Curso de aperfeiçoamento técnico - 
interno 

Certificado (cópia autenticada ou 
cópia simples + original) 

Curso de língua estrangeira  Certificado ou declaração do curso 
com o total de horas cursadas por 
semestre 

Curso de extensão oferecido pela 
FIC 

Certificado 

Atividades de extensão oferecidas 
por outras instituições 

Certificado 

Certificação específica  Certificado 
Visita técnica externa  Relatório ou assinatura na lista de 
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ATIVIDADE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
presença 

Viagem de estudo nacional  Atestado de participação e 
apresentação de relatório 

Viagem de estudo internacional  Atestado de participação e 
apresentação de relatório 

Vivência profissional  Carta específica em papel timbrado 
com carimbo do CNPJ e 
apresentação de relatório 

Estágio em núcleos práticos da FIC  Atestado de realização e 
apresentação de relatório. 

Participação em pr ojetos 
acadêmicos 

Atestado de participação e 
apresentação de relatório 

Iniciação científica  Relatório do Professor Orientador ou 
certificado. 

Publicação de trabalhos científicos  Comprovação do artigo publicado 
Monitoria  Relatório do Professor Orientador ou 

certificado 
Monografia publicada  Comprovação da Monografia 

publicada 
Participação como ouvinte  Atestado de participação 
Grupo de estudo  Relatório do Professor Orientador 
Atividades de representação  Atestado de participação 
Disciplinas eletivas  Histórico escolar 
Disciplinas de outros cursos ou 
instituições 

Histórico escolar 

Outras atividades propostas  A verificar 
 
 

Grupo III: Desenvolvimento Pessoal 
 

ATIVIDADE 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Curso de aperfeiçoamento pessoal  Certificado (cópia autenticada ou 
cópia simples + original) 

Trabalho voluntário  Carta específica em papel timbrado 
com carimbo do CNPJ 

Aluno voluntário na Estácio  FIC Participação nas reuniões mensais, 
envolvimento nas atividades 
complementares. 

Outras atividades propostas  A verificar 
 

CAPÍTULO XVII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 29°.  Os casos omissos e não contemplados por este regulamento serão 
decididos pela Diretoria Geral. 
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ANEXO I 
 

Avaliação dos Trabalhos do Projeto Integrador: 
 
Os trabalhos descritos anteriormente serão avaliados pelo professor, 

respectivamente, que atribuirá HORAS-PAC, a partir das notas conferidas, segundo 

a tabela abaixo. 

 

 

0,0 (não entregue) ................................................................................. 0 horas PAC 

0,1 a 2,0 ................................................................................................. 5 horas PAC 

2,1 a 4,0 ............................................................................................... 10 horas PAC 

4,1 a 6,0 ............................................................................................... 15 horas PAC 

6,1 a 8,0 ............................................................................................... 20 horas PAC 

8,1 a 10,0 ............................................................................................. 25 horas PAC 

 

OBS: Somente aqueles que tiverem uma presença mínima de 75% das aulas 

ministradas, respeitando o percentual mínimo do Ministério da Educação e Cultura – 

MEC terão direito as HORAS-PAC. 


