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REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES  
(RESOLUÇÃO N.º6 /CONSEPE/2016) 

 

Estabelece  os  critérios  para o 

aproveitamento  e  a validação 

das atividades acadêmicas complementares 

que compõem o currículo pleno dos cursos de 

graduação do Centro Universitário Estácio 

da Bahia – Estácio FIB  

  

Título I Das Atividades Acadêmicas Complementares  

  

Capítulo I Da Natureza, do Objetivo e da Finalidade  

  

Art. 1º As Atividades Acadêmicas Complementares são constituídas por atividades 

extracurriculares, que podem ser integralizadoras ou adicionais ao currículo de cada 

curso de graduação da Instituição, desde que comprovadas pela documentação 

necessária correspondente.  

  

§1º Atividade Acadêmica Complementar é toda e qualquer atividade elencada nos 

Anexos deste Regulamento.  

  

§2º As Atividades Acadêmicas Complementares oferecidas pela Instituição estarão 

estreitamente associadas às dimensões de Ensino, Pesquisa e Extensão e serão 

organizadas em 4 (quatro) eixos transversais:  

  

I – Cidadania;  

  

II – Científico-Acadêmico;   

  

III – Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação; e  

  

IV – Sustentabilidade.  

  

§3º A organização das Atividades Acadêmicas Complementares nos eixos previstos 

neste Regulamento visa garantir ao discente o acesso às atividades relevantes de 

sua formação acadêmica, profissional e cidadã.  

  

§4º As Atividades Acadêmicas Complementares não definidas nos Anexos deste 

Regulamento, assim como a eventual necessidade de alteração de carga horária 
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máxima de uma atividade, deverão ser analisadas por solicitação do Coordenador 

do Curso.  

  

§5º As atividades estruturadas, as atividades de Estágio Supervisionado e o Trabalho 

de Conclusão de Curso não se confundem com as Atividades Acadêmicas 

Complementares.  

  

§6º As Atividades Acadêmicas Complementares devem ser desenvolvidas durante o 

curso de graduação, sem prejuízo das demais aulas e de outras atividades 

curriculares.  

  

Art. 2º As Atividades Acadêmicas Complementares têm por objetivo estimular o 

discente a participar de experiências diversificadas que contribuam para sua formação 

acadêmica, agregando habilidades e competências ao seu perfil.  

  

Art. 3º As Atividades Acadêmicas Complementares possuem por finalidade o 

enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação 

da formação social e profissional, fortalecendo as relações dos discentes com a 

sociedade.  

  

Capítulo II Das Atividades  

  

Art. 4º Para cada tipo de Atividade Acadêmica Complementar serão computadas horas 

AAC que, somadas, ao final do curso, deverão atingir o quantitativo mínimo obrigatório 

para cumprimento da carga horária total disposta na matriz curricular.  

  

§1º A Colação de Grau do discente somente será realizada após a integralização de 

todos os créditos mínimos previstos na matriz curricular do curso, incluindo as 

Atividades Acadêmicas Complementares.  

  

§2º O quantitativo mínimo obrigatório de Atividades Acadêmicas Complementares 

deve ser atendido pelo discente, respeitando-se o prazo máximo para integralização 

do curso definido no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

  

Art. 5º O cômputo das horas de Atividades Acadêmicas Complementares deverá 

respeitar o quantitativo descrito no Anexo deste Regulamento, bem como:  

  

a) a quantidade de horas de Atividades Acadêmicas Complementares apropriadas 

a serem atribuídas para cada uma das atividades elencadas;   
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b) o limite de 30% (trinta por cento) do total da carga horária de Atividades 

Acadêmicas Complementares estabelecido para o cumprimento de horas de 

Atividades Acadêmicas Complementares externas, sendo vedada a solicitação de 

inclusão de horas de Atividades Acadêmicas Complementares externas acima do 

referido limite para aqueles que já tiverem integralizado este quantitativo.  

  

Art. 6º O discente que ingressar na Instituição, por meio de transferência externa, fica 

sujeito ao cumprimento da carga horária total de Atividades Acadêmicas 

Complementares do seu curso.  

  

§1º As Atividades Acadêmicas Complementares realizadas pelo discente na 

Instituição de Ensino Superior de origem devem ser compatíveis com as Atividades 

Acadêmicas Complementares estabelecidas neste Regulamento.  

  

§2º A carga horária atribuída às Atividades Acadêmicas Complementares realizadas 

na Instituição de Ensino Superior de origem será computada como Atividade 

Acadêmica Complementar externa, no entanto, neste caso, e somente neste caso, 

será permitido ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) disposto no Art. 5º deste 

Regulamento.  

  

Capítulo III Do Discente  

  

Art. 7º Compete aos discentes matriculados nos cursos de graduação da Instituição:  

  

I – informar-se sobre este Regulamento e sobre as Atividades Acadêmicas 

Complementares oferecidas dentro ou fora desta Instituição que propiciem 

horas de Atividades Acadêmicas Complementares, conforme descrito nos 

Anexos deste Regulamento;  

  

II – participar efetivamente das Atividades Acadêmicas Complementares;   

  

III– realizar o procedimento indicado pela Secretaria da Instituição para o 

lançamento e a validação das Atividades Acadêmicas Complementares;  

  

IV – apresentar a documentação comprobatória de sua participação efetiva nas 

Atividades Acadêmicas Complementares realizadas, sempre que solicitado.  

  

Art. 8º As atividades realizadas pelos discentes que possam se enquadrar como horas 

de Atividades Acadêmicas Complementares ou horas de estágio só poderão ser 

computadas uma vez. Não será admitido que a mesma atividade seja contabilizada 

como horas de Atividades Acadêmicas Complementares e horas de estágio.  
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Art. 9º Nos casos de Atividades Acadêmicas Complementares externas, é indispensável 

a apresentação da documentação comprobatória da efetiva participação do discente, 

contendo a especificação de carga horária, do período de execução e a descrição da 

atividade.  

  

Capítulo IV Do Registro, da Validação e do Lançamento de Horas  

  

Art. 10 O cômputo da carga horária realizada por meio das Atividades Acadêmicas 

Complementares dependerá da comprovação da realização da atividade e, se for o caso, 

do aproveitamento do discente na respectiva atividade acadêmica complementar.  

  

Parágrafo único. A carga horária das Atividades Acadêmicas Complementares 

deverá obedecer ao previsto nos Anexos deste Regulamento.  

  

Art. 11 A validade das Atividades Acadêmicas Complementares está sujeita à análise e à 

aprovação da Instituição, mediante a apresentação da documentação comprobatória da 

realização da atividade.  

  

Art. 12 O registro da participação do discente nas Atividades Acadêmicas 

Complementares internas ocorrerá por meio de formulário próprio.  

  

Título II Das Disposições Finais  

  

Art. 13 É de responsabilidade do discente o cumprimento da carga horária total de suas 

Atividades Acadêmicas Complementares.  

  

Art. 14 Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso, com aprovação 

da Reitoria ou órgão delegado, de acordo com o Regimento Interno da Instituição.  

  

Art. 15 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão da Instituição.  

 

 

 

Salvador, 04 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

Juarez Moraes Ramos Junior 
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Reitor  

Centro Universitário Estácio da Bahia 
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 MACROATIVIDADE DESCRIÇÃO 
HORAS 

AAC 

C
ID

A
D

A
N

IA
 

ATIVIDADES CULTURAIS E 

ESPORTIVAS NA UNIDADE 
Eventos culturais e esportivos na unidade 10 

ATIVIDADES EM INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO 

Utilização da expertise de cada curso para a prestação 

de serviços para professores, pais e alunos em escolas 

públicas e particulares 

25 

ATIVIDADES NACIONAIS DE 

CIDADANIA 

Eventos com a temática de Cidadania oferecidos em 

âmbito nacional na modalidade à distância 
5 

EVENTO DE CIDADANIA E DIREITOS 

HUMANOS 

Evento que deve, preferencialmente, envolver todos 

os cursos da unidade para oferecer atendimento 

gratuito de saúde, educação e cidadania à população 

local, além de atividades de 

lazer e esporte 

10 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE 

Utilização da expertise de cada curso para o 

fornecimento de serviços que contribuam para o 

desenvolvimento das comunidades locais 

25 

ROLÉ BRASIL 

Inspirado no “Rolé Carioca”, é uma série de passeios 

históricos por bairros da região. Uma “aula ao vivo”, 

onde se é mostrada uma cidade moldada pelo seu 

conjunto arquitetônico e seus bens imateriais 

(personagens, acontecimentos, cheiros e sabores). 

São trabalhar os aspectos históricos, literários, 

sociológicos. 

20 

TROTE SOLIDÁRIO 
Recepção dos calouros com foco em cidadania e 

solidariedade 
10 

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
-A

C
A

D
ÊM

IC
O

 

AUDIÊNCIAS E JÚRIS SIMULADOS 
Simulação de audiências e júris com alunos ouvintes e 

participantes 
10 

CURSOS LIVRES 
Cursos oferecidos pela unidade fora da grade 

curricular e Cursos Você Aprende Mais 

C.H. até o 

limite de 90 

horas 

DISCIPLINAS EXTRACURRICULARES Aprovação em disciplinas fora da matriz curricular 
Carga 

horária 

ENADE ENTREGA DA PROVA Realização e entrega da prova do ENADE 15 

ENADE SIMULADOS PRESENCIAIS 
Participação dos simulados do ENADE oferecidos pela 

Instituição online ou presencialmente 
10 

EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS 
Eventos oferecidos pela unidade com o objetivo de 

incentivar a prática acadêmico-científica 

5 horas 

para cada 

atividade do 

evento 
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GRAVAÇÃO DE AUDIOBOOKS 

Gravação de livros proprietários da Estácio e de outros 

livros para deficientes visuais, sob orientação e 

supervisão de um professor responsável 

20 

GRUPOS DE ESTUDOS 

Grupos de alunos que se reunem periodicamente para 

estudar determinada disciplina ou assunto sob 

supervisão de um professor responsável 

5 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Programas de iniciação científica nas unidades com 

participação de alunos para prática acadêmica 
50 

INTERCÂMBIO Realizaram Intercâmbio em convênio da Estácio 50 

MONITORIA 
Alunos monitores de alguma disciplina ou projeto, 

dentro da política da unidade 
50 

NIVELAMENTOS Participação nos nivelamentos oferecidos pela Estácio 10 

NÚCLEOS DE PRÁTICAS 

ACADÊMICAS 

Espaços para a prática dos conteúdos desenvolvidos 

em sala de aula (Não se confunde com estágio 

obrigatório) através da realização de atividades de 

cunho social ou não 

50 

OFICINAS ACADÊMICAS Participação em oficinas acadêmicas em geral 10 

PALESTRAS PRESENCIAIS Participação em palestras oferecidas pela unidade 5 

PROJETO BOAS-VINDAS Participação nas ações de Boas-Vindas 10 

PROJETOS DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 
Participação em projetos de extensão universitária. 50 

SEMANAS ACADÊMICAS 
Evento específico direcionado a uma área ou a um 

curso (semana do curso). 

5 horas 

para cada 

atividade da 

semana 

TRABALHOS EXTRACLASSE 

Trata-se dos trabalhos realizados pelos alunos fora do 

período de aula e que serão avaliados pelos 

professores de determinada disciplina sendo 

atribuídas aos alunos que obtiverem conceito 

satisfatório horas AAC ao invés de pontos nas 

avaliações da disciplina 

5 

  E
M

P
R

EG
A

B
IL

ID
A

D
E,

 

EM
P

R
EE

N
D

ED
O

R
IS

M
O

 
E 

IN
O

V
A

Ç
Ã

O
 

ATIVIDADES DE 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

Atividades oferecidas pela unidade com o objetivo de 

ampliar a visão do aluno a respeito dos campos de 

atuação profissional 

25 

ATIVIDADES DE EMPREGABILIDADE 

Atividades oferecidas pela unidade com o objetivo de 

preparar o aluno para processos seletivos e para 

mercado de trabalho 

10 

ATIVIDADES NACIONAIS DE 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

Eventos com essa temática oferecidos em âmbito 

nacional na modalidade à distância 
5 
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ATIVIDADES NACIONAIS DE 

EMPREGABILIDADE 

Eventos com essa temática oferecidos em âmbito 

nacional na modalidade à distância 
5 

AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS 

Participação do aluno como organizador de eventos 

da unidade sob supervisão de um professor 

responsável 

10 

DESAFIO INOVAÇÃO 
Desafio dentro do Portal da Inovação da Estácio com o 

tema Inovação para a participação dos alunos 
10 

ENCONTRO COM EGRESSOS 

Encontro de ex-alunos com atividades para alunos da 

unidade e de escolas públicas. Essa atividade visa 

valorizar o egresso, fomentar o networking, estimular 

o alunado e apresentar para 

possíveis alunos o bom desempenho profissional de 

nossos egressos 

10 

EVENTO DE EMPREENDEDORISMO 

E INOVAÇÃO 

Evento sobre a temática oferecido pela unidade com 

o objetivo de ampliar a visão do aluno a respeito dos 

campos de atuação profissional 

5 horas 

para cada 

atividade do 

evento 

OLIMPÍADAS E CONCURSOS 

Competições locais ou nacionais para incentivar a 

cultura do estudo e desenvolver competências e 

habilidades 

20 

REPRESENTANTE DE TURMA Atuação como representante de turma 20 

STARTUP WEEKEND Realização do Startup Weekend na Unidade 25 

VIAGENS DE EXCURSÕES 

ACADÊMICAS 

Viagens organizadas e oferecidas pelas unidades que 

proporcionem o encontro do mundo acadêmico com 

o profissional 

25 

VISITAS TÉCNICAS 

Visitas organizadas e oferecidas pelas unidades que 

proporcionem o encontro do mundo acadêmico com 

o profissional 

10 

SU
ST

EN
T

A
B

IL
ID

A
D

E 

AÇÕES AMBIENTAIS 

Atividades que promovam o cuidado e a reabilitação 

do meio ambiente, saindo da sala de aula e indo para 

as ruas 

25 

ATIVIDADES NACIONAIS DE 

SUSTENTABILIDADE 

Eventos oferecidos em âmbito nacional na 

modalidade à distância 
5 

DESAFIO SUSTENTABILIDADE 
Desafio dentro do Portal da Inovação da Estácio com o 

tema Sustentabilidade para a participação dos alunos 
10 

EVENTO DE SUSTENTABILIDADE Evento sobre a temática oferecido pela unidade 

5 horas 

para cada 

atividade do 

evento 

OFICINAS SUSTENTÁVEIS Oficinas práticas ou teóricas sobre a temática 10 

   E
M
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R
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A

B
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A

D
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 E
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MACROATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVANTE HORAS AAC 

EVENTOS ACADÊMICO-CIENTÍFICOS 

Participação de congressos, seminários, 

simpósios, fóruns, mesas redondas, conferências 

e outros eventos do tipo com abrangência 

nacional 

Comprovante de participação com nome e 

data 
10 horas 

CERTIFICAÇÕES NA ÁREA DO CURSO Certificações na área do curso 
Certificado contendo: nome completo do 

aluno, nome da certificação 
20 horas 

TRABALHO PUBLICADO/PREMIADO 
Trabalhos publicados/premiados em eventos 

científicos e trabalhos ganhadores de concursos 
Declaração da publicação ou prêmio 20 horas 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO-CIENTÍFICO 

Apresentação de trabalho acadêmico em 

eventos científicos 

Comprovante de participação e 

apresentação do evento 
20 horas 

EVENTOS CULTURAIS EXTERNOS 

Participação de eventos culturais diversos tais 

como: bienais, peças teatrais, cinema, museus, 

feiras culturais e saraus 

Ingresso 2 horas 

VIVÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO 

CURSO 

Atividade profissional remunerada ou não, 

incluindo estágio e emprego (exceto estágio 

obrigatório) 

Declaração carimbada e assinada da 

instituição onde realizou o trabalho ou 

estágio contendo: nome completo do 

aluno, nome da instituição e o total de 

horas trabalhadas 

C.H. até o limite de 

30% da C.H. de AAC 

do curso de 

graduação 

CURSOS ONLINE E PRESENCIAIS (EXCETO 

VOCÊ APRENDE MAIS) 

Cursos online e presenciais desvinculados à 
instituição, incluindo cursos profissionalizantes e 
de línguas 

Certificado de conclusão contendo: nome 

completo do aluno, nome da instituição e 

carga horária do curso 

C.H. até o limite de 

90 horas 

TRABALHO VOLUNTÁRIO Trabalho voluntário em instituições 

Declaração carimbada e assinada da 

instituição onde realizou o trabalho 

voluntário contendo: nome completo do 

C.H. até o limite de 

30% da C.H. de AAC 

do curso de 

graduação 
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aluno, nome da instituição e total de horas 

trabalhadas 

PALESTRAS EXTERNAS 
Palestras fora da instituição mediante 

apresentação de certificado de participação 

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome da palestra e 

nome completo do aluno 

5 horas 

COMPETIÇÕES UNIVERSITÁRIAS NACIONAIS 

E INTERNACIONAIS 
Participação em competições universitárias 

Certificado de participação carimbado e 

assinado contendo: nome do evento e 

nome completo do aluno 

25 horas 

INTERCÂMBIO 
Realização de intercâmbio sem convênio da 

Estácio 

Declaração carimbada e assinada da 

instituição onde realizou o intercâmbio 

contendo: nome completo do aluno, 

nome da instituição e total de horas de 

intercâmbio 

50 horas 

 

 

 

 

 


