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FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA - FESV 
COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

  
 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 

Estabelece o regulamento do Núcleo de Extensão e 
Atividades Complementares – NEAC e disciplina a 
realização das Atividades de Extensão e 
Complementares do curso de Direito da Faculdade 
Estácio de Sá de Vitória - FESV. 

 
O Coordenador do Curso de Direito, no uso das atribuições que lhe confere o art. 36, incisos 
I, III e IX do Regimento da Faculdade determina: 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Seção I 
 

Art. 1°. Este regulamento é parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso de Direito da 
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA, na condição de ANEXO, e tem por finalidades disciplinar 
no âmbito do Curso de Direito, a forma de cumprimento da legislação vigente referente às 
diretrizes curriculares e os conteúdos do Curso Jurídico, especialmente no que se refere às 
atividades complementares, bem como a organização do respectivo Núcleo de Extensão e 
Atividades Complementares - NEAC, disciplinando suas atribuições. 
 
Art. 2°. A carga horária mínima das Atividades Complementares é a que consta do Currículo do 
Curso, devendo ser cumprida desde a matrícula inicial do aluno no Curso de Direito, até sua 
conclusão, aproveitada a carga horária já cumprida em outra IES em caso de admissão do 
aluno por transferência. 
 
§ 1º. O NEAC - Núcleo de Extensão e Atividades Complementares organizará, ao longo do 
desenvolvimento do curso, atividades extracurriculares suficientes para o cumprimento da 
carga horária mínima por parte dos alunos. 
 
§ 2º. Competirá ao NEAC o fomento à participação dos alunos em atividades externas, além 
daquelas ofertadas no âmbito interno do curso, como forma de ampliação do campo de visão 
dos alunos. 
 
§ 3º.  Considera-se extensão universitária as ações ou conjunto de ações promovidas pela 
IES junto à comunidade externa e interna que visem disponibilizar ou tornar acessível o 
conhecimento adquirido com o ensino e/ou a pesquisa desenvolvida. 
 
§ 4º. É livre e opcional a participação do aluno nas atividades complementares gratuitas ou 
onerosas ofertadas pela FESV, entretanto compete ao aluno cumprir a totalidade da carga 
horária prevista no PPC do Curso, como requisito para a sua conclusão, realizando interna ou 
externamente as Atividades Complementares. 
 
Art. 3°. As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e 
complementadores do perfil do graduando, de cunho obrigatório, cujo conteúdo ou exercício 
agregue novos saberes ou represente ampliação e/ou aprofundamento nos conhecimentos dos 
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discentes, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, incluindo a prática de estudos e 
atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 
relações com o mercado de trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 
 

Seção II 
 

Dos Objetivos 
 
Art. 4°. São objetivos das Atividades Complementares proporcionar aos alunos a possibilidade 
de aprofundamento temático e exercício sistemático da interdisciplinaridade, a ampliação do 
leque de visão do futuro bacharel, por meio do contato com outras áreas de saber, além de 
assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, a 
valorização dos fenômenos jurídicos e sociais com uma postura reflexiva e de visão crítica do 
Direito e da prestação da justiça. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO NÚCLEO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Seção I 
 

Da Organização e das Atribuições da Coordenação do NEAC 
 
Art. 5º. A coordenação do Núcleo de Extensão e Atividades Complementares está diretamente 
ligada à Coordenação Geral e ao Colegiado do Curso de Direito e é órgão executivo auxiliar na 
política educacional da FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA. 
 
Parágrafo único- O professor coordenador do NEAC com, no mínimo, pós-graduação em nível 
de especialização, será indicado pelo Coordenador do Curso de Direito e admitido pela 
mantenedora. 
 
Art. 6º. O planejamento, a execução e o controle das atividades complementares ficarão a 
cargo desse núcleo específico, cujo professor coordenador tem por atribuições: 
 
I - estimular o desenvolvimento intelectual dos alunos do Curso de Direito, disponibilizando 
acesso a novos saberes e aprimorando as habilidades e os conhecimentos gerais e técnico-
jurídicos indispensáveis à formação do bacharel, por meio da promoção direta ou associada a 
outros setores e departamentos, de atividades de extensão, programas especiais de 
treinamento, cursos, palestras, seminários e grupos de estudo e de discussão, socialização de 
resultados de pesquisa, entre outros. 
 
II - sugerir, planejar e executar atividades institucionais que tenham por fim viabilizar o 
cumprimento das atividades complementares devidas pelos alunos, elaborando e divulgando o 
calendário de oferta de atividades para cada novo semestre letivo. 
 
III - oferecer parecer quanto a possibilidade de admissão dos créditos correspondentes, na 
realização de atividades complementares externas. 
 
IV - avaliar os certificados, atestados, trabalhos e relatórios apresentados pelos alunos, 
verificando a veracidade dos mesmos e atribuindo-lhes os respectivos créditos acadêmicos nos 
termos deste Regulamento. 
 
V - recusar as atividades em que considerar insatisfatório o desempenho do aluno, 
apresentando argumentos elucidativos. 
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VI - acatar as atividades em que os alunos tenham atingido desempenho satisfatório, emitindo 
parecer fundamentado sobre a carga horária atribuída. 
 
VII - atender e prestar explicações aos alunos nos assuntos relativos às atividades 
complementares e ao presente regulamento. 
 
VIII - lançar em ficha própria, manual ou eletrônica, aberta à cada aluno do curso, a partir da 
sua matrícula, as atividades acatadas com a respectiva carga horária atribuída, divulgando 
relatório semestral aos alunos ou, se eletrônica, por divulgação on line e permanente da 
situação acadêmica do aluno. 
 
IX - manter em arquivo próprio e individualizado, em articulação com a Secretaria Geral, os 
comprovantes que deram origem aos créditos de horas atividades de cada aluno, até 3 anos 
após sua colação de grau. 
 
X - informar à coordenação geral do curso e divulgar no início de cada semestre o 
planejamento de atividades para o semestre letivo, sem prejuízo de outros que possam ser 
acrescentadas ao longo do desenvolvimento do semestre em curso. 
 
XI - apresentar à Coordenação Geral do Curso de Direito, até 15 dias após o encerramento do 
semestre letivo, o relatório das atividades que foram realizadas a título de Atividades 
Complementares naquele semestre.  
 

Seção II 
 

Do Registro das Atividades Complementares 
 
Art. 7º. As horas de atividades complementares constarão do histórico escolar do aluno. 
 
§ 1º. No Histórico Escolar do aluno constará a denominação como “ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES” e a carga horária que o mesmo possuir até o semestre letivo de 
emissão do Histórico. O concluinte tem direito de ter lançado no seu histórico escolar a 
totalidade da carga horária realizada e aproveitada ao longo do curso, inclusive o que exceder 
a carga horária mínima para sua aprovação. 
 
§ 2º. A carga horária de Atividades Complementares será lançada até 15 dias após a entrega e 
aprovação do documento correspondente no NEAC. 
 
§ 3º. Em caso de documentos relativos a atividades realizadas externamente, o aluno deverá 
apresentar cópia autenticada do respectivo documento, ou trazer o original com cópia para ser 
autenticada no próprio NEAC. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Seção I 
 

Da Caracterização das Atividades Complementares 
 
Art. 8°. São consideradas Atividades Complementares para fins de integralização da carga 
horária prevista no Currículo do Curso de Direito da FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA, não 
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se confundindo com Estágio Supervisionado, nem com Atividades de Prática Simulada ou com 
Trabalho de Curso, as seguintes: 
 
I – atividades de agregação de conhecimentos extracurriculares e/ou aprofundamento 
temático, compreendendo: 
 
a) participação em congressos, simpósios, seminários, conferências, colóquios, debates e 
palestras; 
 
b) freqüência e aprovação, em disciplinas eletivas ou isoladas, no próprio Curso de Direito, 
desde que não sejam disciplinas obrigatórias para o discente, oferecidas pela Estácio de Sá 

e/ou por outras Instituições de Educação Superior, autorizadas ou reconhecidas pelo MEC, 
inclusive, no caso de transferência externa, as que o aluno realizou em outra IES e não foram 
aproveitadas no processo de equivalência de estudos; 
 
c) freqüência e aprovação em disciplinas inerentes a quaisquer outros cursos de graduação ou 
seqüenciais em áreas afins, oferecidos pela Estácio de Sá e/ou entidades congêneres 
autorizadas ou reconhecidas pelo MEC; 
 
d) participação em cursos extracurriculares, presenciais ou à distância, profissionalizantes ou 
lingüísticos, cujo conteúdo possibilite aquisição de novas competências, habilidades e atitudes 
requeridas para o bacharel em Direito, desde que realizados pela Estácio de Sá ou em 
instituição ou órgão com reconhecimento ou autorização oficial para ministrar tais cursos; 
 
e) participação como ouvinte em defesas de teses de doutorado, dissertações de mestrado, 
bem como em defesas de Monografias de conclusão em cursos de especialização ou de 
graduação; 
 
f) projetos de vídeos informativos ou outras atividades que envolvam estudos a partir da 
dramaturgia e do cinema, desde que coordenado/orientado por docente responsável pelo 
projeto, excluídas atividades realizadas em sala de aula ou em horário de disciplina regular do 
curso; 
 
g) visitas técnicas, devidamente coordenadas e orientadas e que agreguem valor à área de 
atuação do aluno, comprovadas por documento assinado pelo professor ou responsável 
técnico e resenha elaborada pelo aluno; 
 
h) participação em atividades culturais, mediante acompanhamento docente que ateste a 
relevância e a apropriação pelo aluno, de valores, saberes, competências e/ou habilidades que 
lhe sejam úteis na vida profissional; 
 
i) realização de atividades orientadas de leitura e aprofundamento temático por meio de 
periódicos e similares, no âmbito da biblioteca da IES, mediante a produção de texto ou 
resenha sobre o tema estudado. 
 
 
II – atividades de extensão universitária, pesquisa e ensino, em que o aluno participe 
ativamente, seja como monitor, estagiário ou auxiliar, compreendendo: 
 
a) participação em atividades de extensão junto às comunidades, inclusive em programas de 
ação comunitária, trabalho voluntário, assistência e/ou orientação jurídica, desde que a carga 
horária não seja computada para fins de cumprimento do estágio curricular obrigatório previsto 
no Currículo do Curso; 
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b) participação em Grupos de Estudos ou Oficinas de Estudos, criados sob a forma de projetos 
de extensão acadêmica, sob coordenação docente e com integração da comunidade 
acadêmica, cujo objetivo seja o aprofundamento dos estudos em determinada área de 
concentração; 
 
c) participação em programas de pesquisas institucionais aprovadas pela Estácio de Sá como 
bolsista de iniciação científica, monitor de pesquisa ou colaborador; 
 
d) desenvolvimento de Projetos de Iniciação Científica, apresentado por aluno(s) e 
desenvolvidos sob orientação docente, exceto os referentes a Monografia ou aos Trabalhos de 
Conclusão de Curso; 
 
e) participação ativa em programas especiais de treinamento ou outras atividades de extensão 
assim consideradas pela Coordenação de Atividades Complementares; 
 
f) participação em atividades de representação estudantil, em órgão regularmente constituído e 
reconhecido pela Instituição, no exercício de cargo eletivo em nível de diretor, presidente, vice-
diretor ou vice-presidente, secretário e tesoureiro e liderança de turma; 
 
g) exercício de monitoria, segundo o regulamento próprio da Estácio de Sá. 
 
 
III – atividades de produção e/ou apresentação de trabalhos científicos próprios, 
compreendendo: 
 
a) publicação de artigos jurídicos em revistas científicas, revistas eletrônicas ou jornais; 
 
b) apresentação de trabalhos, pesquisas ou conferências relacionados ao Direito em eventos 
científicos e/ou técnico-profissionais; 
 
c) participação, como autor ou co-autor, em concursos literários ou monográficos, com 
trabalhos sobre temas jurídicos ou correlatos. 
 
§ 1º. Outras atividades que atendam aos objetivos gerais das Atividades Complementares ou a 
objetivos humanitários e altruísticos e não especificadas nos incisos deste artigo poderão ser 
aceitas, mediante parecer fundamentado do professor supervisor do NEAC, com ciência do 
Coordenador do Curso. 
 
§ 2°. O aluno requererá o aproveitamento da carga horária relativa às atividades realizadas, 
mediante a apresentação dos comprovantes exigidos no artigo 7º do presente regulamento, 
cuja carga horária atribuída será lançada no respectivo Histórico Escolar. 
 
§ 3°. Para fins de atribuição de carga horária às atividades comprovadamente realizadas pelo 
aluno serão observados os critérios constantes do anexo I ao presente regulamento. Para as 
atividades que possuem carga horária variável, que na tabela I utilizam as expressões “carga 
horária variável” ou “carga horária de até x horas” o comprovante de realização será submetido 
à apreciação do coordenador do NEAC, que atribuirá a carga horária a ser lançada para o 
aluno por meio de parecer fundamentado. 
 
Art. 9°. Atendendo aos objetivos das Atividades Complementares e a fim de evitar a 
concentração da totalidade da carga horária obrigatória em uma única atividade, a tabela 
constante do anexo I do presente regulamento indicará a carga horária máxima de 
aproveitamento permitida em cada espécie de atividade durante o curso. 
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Seção II 
 

Dos Requisitos para comprovação do cumprimento das Atividades Complementares 
 
 
Art. 10. O cômputo de horas aula/atividades e os requisitos para comprovação de participação 
e/ou exercício das atividades encontra-se no Anexo I que integra o presente regulamento. 
 
Art. 11. A freqüência em eventos internos ou externos, computados para comprovação de 
atividades complementares, não abona a ausência em disciplinas regulares integrantes do 
currículo do curso. 
 
Art. 12. Os alunos que ingressarem no Curso de Direito da FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE 

VITÓRIA por transferência ou aproveitamento de estudos deverão comprovar a carga horária 
das Atividades Complementares realizadas no Curso de Origem mediante lançamento das 
mesmas no Histórico Escolar ou na certidão de estudos emitidos pela instituição de origem. 
 
§ 1°. A carga horária que estiver contida no Histórico Escolar ou na certidão de estudos do 
aluno será computada integralmente. 
 
§ 2°. O aluno recebido por transferência interna ou externa que não trouxer em seu Histórico 
Escolar, carga horária de atividades complementares compatível com a carga horária que já 
houver sido oferecida pela ESTÁCIO DE SÁ, deverá cumprir as horas remanescentes realizando 
atividades externas, não cabendo a ESTÁCIO DE SÁ ofertar atividades complementares 
extraordinárias ou em regime de adaptação curricular. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 13. O aluno que não concluir a carga horária mínima de Atividades Complementares 
prevista na Organização Currículo do Curso não poderá colar grau, até que a mesma seja 
efetivamente cumprida e comprovada perante a instituição. 
 
Art. 14. Os casos omissos e as interpretações que se fizerem necessárias acerca do presente 
regulamento, serão resolvidos com observância do Regimento Geral da FACULDADE ESTÁCIO DE 

SÁ DE VITÓRIA e a legislação educacional pertinente. 
 
§ 1°. É da competência do Coordenador do Curso de Direito decidir em primeira instância os 
recursos originados das decisões do professor supervisor do Núcleo de Extensão e Atividades 
Complementares. 
 
§ 2°. As demais instâncias recursais são determinadas pelo Regimento Geral da FACULDADE 

ESTÁCIO DE SÁ DE VITÓRIA. 
 
Art. 15. O presente regulamento revoga as disposições anteriores e entrará em vigor na data 
da sua aprovação pelo órgão colegiado competente.     
 
Colegiado do Curso de Direito 
Vitória/ES, 2008. 
 
 
CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Presidente 
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A N E X O  I  

T A B E L A  D E  A T I V I D A D E S  G E R A I S  

Ord. Descrição das atividades 
Carga horária permitida e 

Comprovante Exigido 
Limite de 

aproveitamento 

Códigos 
SIA 

01 
Atividades on-line (mini cursos, 
cursos ou palestras via tele 
transmissão) 

Até 20 horas por evento 
Certificado de participação e, se 

realizado fora do âmbito de 
organização da ESTÁCIO DE SÁ, 

apresentação de relatório da atividade. 

90 

Interno: 60660 

Externo: 60660 

02 
Atividades Culturais (museus, 
monumentos históricos, Palácios, etc) 

3 horas 
Relatório da atividade assinado pelo 
aluno e pelo professor responsável. 

50 Ratificado: 169222 

03 Aula Inaugural 
2 horas 

Ata de frequência assinada pelo aluno. 
20 Interna: 156071 

04 Aula Magna 
3 horas 

Ata de frequência assinada pelo aluno. 
30 

Interno: 60667 

Externo: 60668 

05 
Congresso /Seminário ou Fórum 
Internacional (Presencial) 

Até 30 horas * 
Certificado de participação com 

apresentação de relatório da atividade. 
120 

Interno: 156061 

Externo: 156062 

Ratificado: 156063 

06 
Congresso / Seminário / Simpósio / 
Ciclo de Palestras ou Fórum Nacional 
(Presencial) 

Até 20 horas * 
Certificado de participação e, se 

realizado fora do âmbito de 
organização da ESTÁCIO DE SÁ, 

apresentação de relatório da atividade. 

100 

Interno: 156064 

Externo: 156065 

Ratificado: 156068 

07 
Cursar disciplinas jurídicas ou afins c/ 
Direito (extracurriculares / optativas / 

eletivas excedentes) 

20 h. por disciplina 
Histórico Escolar 

100 
Interno: 60679 

Ratificado: 156069 

08 
Encontro de Pesquisadores e Grupos 
de Estudo (em outras IES) 

Até 15 horas * 
Certificado de participação na condição 

de palestrante, painelista, debatedor 
etc, e cópia do trabalho apresentado. 

50 
Interno: 60700 

Ratificado: 60701 

09 
Iniciação à Prática Jurídica (1º. ao 6º. 
Períodos) 

Até 16 horas por mês * 
Declaração de participação assinada 

pela Coordenação do NPJ 
100 Interna: 60698 

10 Iniciação Científica e Pesquisa 

Até 40 h. por semestre * 
Cópia do resumo apresentado e 

declaração de participação assinada 
pela Coordenação do Evento. 

160 Interna: 156072 

11 Monitoria 

Até 15 horas por mês * 
Relatório mensal da monitoria 

elaborado pelo aluno e declaração do 
professor com a C.H. cumprida pelo 

aluno. 

130 Interna: 60704 

12 Palestra isolada 

2 horas 
Internas: lista de presença assinada 
pelo aluno e professor responsável. 

Externas: Certificado de participação e 
relatório da atividade. 

60 

Interno: 156058 

Externo: 156059 

Ratificado: 156060 

13 
Pesquisa (PIC – Programa de 
Iniciação Científica) 

Até 20 h. por semestre * 
Cópia do Projeto de Pesquisa com 

aprovação do Coordenador do NPTC e 
relatório da pesquisa pelo aluno. 

100 Interno: 156085 
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14 Programa de Intercâmbio Acadêmico 

Até 30 horas * 
Declaração expedida pela 

coordenação do programa e relatório 
apresentado pelo aluno. 

90 

Externo: 156091 

Ratificado: 156092 

15 Projeto de Extensão Universitária 

Variáveis * 
Atestado de participação no programa, 

no qual conste a carga horária 
efetivamente cumprida pelo aluno e 

apresentação de relatório das 
atividades desenvolvidas. 

150 

Interno: 60690 

Externo: 60692 

16 
Trabalho Extraclasse (atividade que 
não seja integrante do Plano da 
Disciplina) 

Até 5 h. por disciplina * 
Cópia do projeto assinado pelo 

professor responsável e relatório 
desenvolvido pelo aluno. 

50 Interno: 62587 

17 Trabalho Publicado ou Premiado 

Até 30 horas * 
Cópia autêntica do artigo publicado e 
da página de indexação da revista, ou 

do site, ou da edição do jornal. 

100 

Interno: 156097 

Ratificado: 156098 

18 
Trabalho Voluntário pela Estácio – 
Responsabilidade Social 

Até 10 horas por mês * 
Declaração de participação assinada 

pelo aluno e pelo professor 
responsável pelo projeto. 

100 Interno: 156099 

19 
Visitas Técnicas (Tribunais de 
Justiça, de Contas, Assembleias 
Legislativas, Procuradorias, etc) 

Até 5 horas * 
Relatório da atividade assinado pelo 
aluno e pelo professor responsável. 

50 
Externo: 156103 

Ratificado: 156104 

20 

Vivência Profissional em Direito (que 
não pode ser computada 
cumulativamente com as práticas 
obrigatórias do 7º. ao 10º. Per.) 

Até 10 horas por mês * 
Cópia do contrato de Estágio ou 
Contrato de Trabalho e relatório 
mensal elaborado pelo aluno. 

100 Ratificado: 156105 

21 
Exercício de Liderança de Turma ou 
outro cargo vinculado à representação 
Estudantil 

30 horas por semestre 100 

Lançar carga 
horária em 

“aperfeiçoamento 
acadêmico” – em 
Atividade Externa 

 
 
 

T A B E L A  D E  A T I V I D A D E S  D I R I G I D A S  

Ord. Descrição das atividades 
Carga horária permitida e 

Comprovante Exigido 
Limite de 

aproveitamento 

Código 
SIA 

21 Cine-fórum / vídeo com debate 

Até 5 horas por seção * 
Declaração de participação assinada 
pelo professor responsável e resenha 

desenvolvida pelo aluno. 

50 

Interno: 156056 

Ratificado: 156057 

22 
Cursos revisão, atualização e 
aperfeiçoamento e MINI-CURSOS. 

Variável * 
Declaração ou Certificado de 

participação com carga horária e 
apresentação de relatório em anexo. 

150 

Interno: 156081 

Externo: 156082 

Ratificado: 156084 

23 Debate 
Até 3 horas * por evento 

Ata de presença assinada pelo aluno e 
pelo professor responsável. 

60 

Interno: 60673 

Externo: 60674 

Ratificado: 60678 
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24 Grupo de Estudo 

Até 3 horas por encontro * 
Declaração de frequência contendo a 
carga horária efetivamente cumprida 
pelo aluno, assinada pelo professor 
tutor e, quando realizado em outra 

instituição, apresentação de relatório. 

120 Interno: 156070 

25 Oficina de Leitura 

Até 30 horas * 
Declaração de frequência pelo 

professor e resenha crítica ou outra 
produção acadêmica que demonstre a 

apropriação, pelo acadêmico, de 
conhecimento sobre o tema estudado. 

100 Interna: código 1 

26 Oficina de Reforço 
Até 4 horas por encontro * 

Lista de presença assinada pelo aluno 
e pelo professor responsável. 

120 Interna: 156075 

27 Oficina Interdisciplinar 
Até 5 horas por encontro * 

Lista de presença assinada pelo aluno 
e pelo professor responsável. 

100 Interna: 156088 

28 

Oficina Prática (Audiências e Júri – 
reais ou simulados), do 1º ao 6º 
período. (atividades práticas do 7º ao 
10º são destinadas ao NPJ) 

Variável * 
 

Ata da audiência ou do júri constando a 
presença do aluno, devidamente 

assinada pelo magistrado ou 
autenticada pelo chefe de cartório. 

50 
1 hora por 
Audiência 

3 horas por 
Júri 

Interno: 156050 

Externo: 156055 

Ratificado: 156054 

 

ATENÇÃO: Atividades que têm carga horária {variável *} ou que utilizem a expressão {até x horas* } devem 
ser submetidas antes à apreciação da COORDENAÇÃO DO NEAC – Núcleo de Extensão e Atividades 
Complementares, cujo coordenador atribuirá a carga horária a ser lançada para o aluno por meio de 
PARECER FUNDAMENTADO. 
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