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UNIME -  FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  
 

 

Regulamento das Atividades Complementares 
 

Estabelece critérios de aferição do cumprimento da carga 

horária destinada às atividades complementares no curso de 

graduação em Direito da UNIME – União Metropolitana de 

Educação e Cultura.  

 

 

Das Disposições Gerais 

 

 

Art. 1º - O escopo da atividade complementar é proporcionar ao graduando sua 

ampla formação, sendo a integralização de 300 hs (trezentas horas) 

complementares obrigatórias para a graduação. 

 

Parágrafo Único – A não integralização das horas até 30 (trinta) dias antes da 

colação de grau tem como conseqüência a impossibilidade do graduando formar-se, 

pelo não cumprimento de atividade obrigatória. 

 

 

Das Atividades Complementares 

 

 

Art. 2ª – As atividades complementares compreendem: 

 

 I – Participação em projetos e programas de pesquisa (máximo: 120 horas) 

 II – Participação em projetos e programas de extensão (máximo: 120 horas) 
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III – Participação em eventos técnicos-científicos (seminários, simpósios, 

conferências, congressos, jornadas e eventos similares) (máximo: 120 

horas) 

 IV – Atividade de Monitoria em disciplinas do curso (máximo: 60 horas) 

 V – Assistir defesas de monografias, dissertações e teses (máximo: 45 

horas) 

 VI – Participação em órgãos de representação colegiada (máximo: 35 horas) 

VII – Disciplinas cursadas em outros cursos e não integrantes do curso de 

Direito.  (máximo: 60 horas) 

 

Art. 3º - A participação em projetos e programas de pesquisa consiste em: 

 

I – Realização de trabalho de pesquisa, sob orientação de docente do curso, 

em programa autorizado pela coordenação.  

II – Trabalhos publicados em periódicos científicos e a participação como 

expositor ou debatedor em eventos científicos 

III – Participação em trabalho de pesquisa 

 

Art. 4º - São consideradas atividades de extensão àquelas destinadas a integrar o 

ensino e a pesquisa, desenvolvidas pela comunidade acadêmica, e não acadêmica, 

desde que com autorização da coordenação. 

 

Art. 5º - Eventos técnicos-científicos compreendem: 

 

 I – Os promovidos pela própria faculdade ou por ela apoiados 

II – Promovidos por outras instituições, de notório reconhecimento, 

dependendo de aprovação da coordenação do curso.  

 

Art. 6º - A monitoria compreende o exercício de atividades acadêmicas, na forma do 

edital e junto ao respectivo docente responsável. O objetivo da monitoria é fomentar 
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a vocação acadêmica, em um ideal de ensino construtivista, com maior integração 

professor/aluno. 

 

Art. 7º - A participação de discente em órgão colegiado será considerada atividade 

extensionista, desde que consista em representação oficial de órgão ligado à 

Faculdade de Ciência Jurídica. 

 

Art. 8º - A participação em defesas de monografia, dissertações e teses tem de dizer 

respeitos a trabalhos ligas à seara jurídica. 

 

Art. 9º - O aproveitamento de disciplinas que não integram o curso de Direito dar-se-

á mediante aferição da matrícula regular e freqüência (superior a 75%), sendo livre a 

escolha do discente de quaisquer cadeiras de toda a UNIME. 

 

Art. 10 – O aluno não poderá, na integralização, exceder os limites máximos 

correspondentes a cada atividade, conforme consta, em negrito, no art. 2. 

 

Parágrafo Único – Faz-se necessária, no cumprimento das atividades, a 

participação do aluno em, ao menos, três grupos de atividades, sob pena de 

reprovação. 

 

 

Da solicitação de Aproveitamento das Atividades Complementares 

 

 

Art. 15 – A solicitação de aproveitamento das atividades complementares deverá ser 

formalizada através de requerimento, no qual o aluno deverá indicar a pretensão de 

subsunção de cada atividade em seu respectivo grupo, respeitando os limites 

máximos delineados no art. 2. 
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Parágrafo Único – Tal solicitação haverá de ser feita até 30 (trinta) dias antes da 

colação de grau, sob pena de não graduação do aluno. 

 

Art. 16 – O deferimento ou indeferimento das atividades complementares dar-se-á 

mediante documento escrito, sendo a confecção deste documento ato privativo e 

indelegável da coordenação. 

 

Art. 17 – Do indeferimento caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias, à 

Coordenação Acadêmica. 

Parágrafo Único – A própria coordenação do curso receberá o recurso, exercendo 

juízo de admissibilidade e sendo possível a reconsideração da decisão anterior. 

 

 

Disposições Finais 

 

 

Art. 18 – As omissões deste regulamento serão dirimidas pela Coordenação do 

Curso. 

 

Art. 19 – Este regulamento começa a vigorar na data de sua publicação.  

    

 

Lauro de Freitas, 05 de março de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 


