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REGULAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

Estabelece os critérios para o 

aproveitamento e a validação das 

atividades acadêmicas complementares 

que compõem o currículo pleno dos 

cursos de graduação da Estácio Sergipe. 

 

Título I 

Das Atividades Acadêmicas Complementares 

 

Capítulo I 

Da Natureza, do Objetivo e da Finalidade 

 

Art. 1º As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) são componentes curriculares 

necessários à integralização dos cursos de graduação da Estácio Sergipe, devendo ser 

comprovadas pela documentação necessária correspondente.  

 

Art. 2º As Atividades Acadêmicas Complementares têm como objetivos principais:  

 

I – Estimular o discente a participar de experiências diversificadas que contribuam para 

sua formação acadêmica, agregando habilidades e competências ao seu perfil;  

 

II – Enriquecer o processo de ensino-aprendizagem; 

 

III – Privilegiar a complementação da formação social e profissional; e  

 

IV – Fortalecer as relações dos discentes com a sociedade. 

 

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

Anexos deste Regulamento. 

 

§2º As Atividades Acadêmicas Complementares oferecidas pela Estácio Sergipe 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 
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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 Quando houver ênfases temáticas obrigatórias, definidas no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC), estas deverão ser associadas aos eixos temáticos. 

 

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

Curso não são consideradas como 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. 

 

Capítulo II 

Das Atividades 

 

Art. 3º Para cada tipo de Atividade Acadêmica Complementar serão computadas horas 

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. 4º O cômputo das horas de Atividades Acadêmicas Complementares deverá 

respeitar o quantitativo descrito no Anexo deste Regulamento. 

 

Parágrafo único. É vedada a solicitação de inclusão de horas de Atividades Acadêmicas 

Complementares externas acima do limite de 50% (cinquenta por cento) do total da 

carga horária mínima de AAC prevista no PPC. 

 

Art. 5º O discente que ingressar na Estácio Sergipe por meio de transferência externa 

fica sujeito ao cumprimento da carga horária total de Atividades Acadêmicas 

Complementares do seu curso. 
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Parágrafo único. A carga horária atribuída às Atividades Acadêmicas Complementares 

realizadas na Estácio Sergipe 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 50% (cinquenta por cento) disposto no 

parágrafo único do Art. 4º deste Regulamento. 

 

Capítulo III 

Do Discente 

 

Art. 6º Compete aos discentes matriculados nos cursos de graduação da Estácio Sergipe: 

 

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

Complementares oferecidas dentro ou fora desta Estácio Sergipe 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 de Alunos para o lançamento e a 

validação das Atividades Acadêmicas Complementares; 

 

IV – apresentar documentação comprobatória da efetiva participação na AAC externa, 

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

atividade.  

 

Art. 7º As horas de estágio não obrigatório só poderão ser computadas uma vez como 

horas de Atividades Acadêmicas Complementares.  

 

Capítulo IV 

Do Registro, da Validação e do Lançamento de Horas 

 

Art. 8º O registro da participação do discente nas Atividades Acadêmicas 

Complementares internas ocorrerá por meio de formulário próprio. 

 

Art. 9º A validação e o cômputo da carga horária realizada nas Atividades Acadêmicas 

Complementares externas dependerão da comprovação da realização da atividade. 

 

Art. 10 O lançamento de horas de cada atividade respeitará o limite estabelecido nos 

Anexos deste Regulamento. 

 



 

4 
 

Título II 

Das Disposições Finais 

 

Art. 11 É de responsabilidade do discente o cumprimento da carga horária total de suas 

Atividades Acadêmicas Complementares. 

 

Art. 12 Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso, com aprovação 

da Reitoria ou órgão delegado, de acordo com o Regimento Interno desta Estácio 

Sergipe. 

 

Art. 13 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão desta IES. 


