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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 
 As atividades complementares são prática acadêmicas obrigatórias e 
necessárias para conclusão do curso de Nutrição.  
 Constituem atividades complementares as atividades nas quais os 
estudantes têm oportunidade de desenvolver outros potenciais, tais como o da 
carreira docente, através das monitorias oferecidas em determinadas 
disciplinas, e de pesquisador, através da iniciação científica; também aquelas 
que estimulam os sentimentos de humanização e socialização, através dos 
projetos de extensão à comunidade e estágios de observação; explorar outros 
conhecimentos na área, através de cursos e outras atividades extra classe, 
estimular liderança de grupos, através da organização e participação de 
jornadas são também atividades complementares.  
 Cada estudante possuirá uma pasta, em que são armazenados os 
certificados de todas as atividades desenvolvidas durante o curso. Estas 
atividades deverão totalizar 120 horas de atividades complementares, sendo 
necessárias pelo menos três diferentes tipos/modalidades de atividades nesta 
contabilidade. 
 
Artigo 1o: As Atividades Complementares (AC) do Curso de Graduação em 
Nutrição da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro são 
integrantes do currículo e estão previstas no Projeto Pedagógico do Curso, 
aprovado no Colegiado de Curso.  
 
Artigo 2o: Este Regulamento visa normatizar as atividades complementares 
do curso de Nutrição, sendo seu cumprimento obrigatório para colação de grau 
do discente. 
 
Artigo 3o: As atividades complementares são atividades, extracurriculares e 
extraclasse realizadas pelos discentes com a finalidade de desenvolver 
habilidades e competências que complementam o conteúdo oferecido pelas 
disciplinas curriculares.  
 
Artigo 4o: A avaliação e validação das atividades complementares realizadas 
pelos discentes compete à Coordenação do Curso.  
 
Artigo 5o: As atividades complementares do Curso de Graduação em Nutrição 
da Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro devem atender aos 
seguintes objetivos:  
I - complementar a formação acadêmica, por meio de atividades não 
abrangidas pelas disciplinas da grade curricular do curso ou ampliação dos 
temas abordados pelas disciplinas;  
II - possibilitar a participação do corpo discente em projetos de ensino, 
pesquisa e extensão;  
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III - fomentar a formação profissional e do cidadão e sua integração com a 
sociedade.  
 
Artigo 6o: O estágio curricular obrigatório e a monografia de conclusão 
do curso não podem ser validados como atividades complementares  
 
Artigo 7o: As atividades complementares serão validadas mediante 
comprovação documentada por parte do discente e deferimento da 
Coordenação do Curso. A comprovação das horas de atividades 
complementares é de EXCLUSIVA responsabilidade dos discentes 
 
Artigo 8o: As atividades são complementares ao conteúdo curricular do Curso 
de Nutrição, desta forma, não substituirão às aulas. 
 
Artigo 9o: As atividades poderão ser realizadas em grupos / equipes, mas o 
requerimento e aproveitamento será individual de cada discente. 
 
Artigo 10o: - As atividades complementares passíveis de atribuição de horas 
são as desenvolvidas pelo discente e que estejam alinhadas aos conteúdos, 
competências e habilidades relacionados ao campo de formação do Curso de 
Nutrição. O cumprimento dessas atividades ocorrerá por meio da participação 
em: 
 
- Eventos: seminários, congressos, semanas de estudos, simpósios, encontros, 
conferências, palestras em áreas afins, feiras, mini-cursos e cursos de 
extensão;  
- Iniciação científica sob a orientação de um docente;  
- Artigos publicados e/ou apresentados em congresso científico ou revista da 
área;  
- Monitoria acadêmica;  
- Atividades de representação estudantil: diretório acadêmico, colegiado de 
curso e representante de classe;  
- Participação voluntária em projetos ou atividades de extensão que beneficie a 
comunidade como trabalho Voluntário;  
- Visitas técnicas acompanhadas por docentes da área; 
- Outras atividades serão avaliadas pela Coordenação do Curso e, se 
aprovada, merecerá atribuição de carga horária;  
 
Artigo 11o: A coordenação do Curso de Nutrição deverá: 
Esclarecer a importância do regulamento e a necessidade do cumprimento das 
horas relativas as atividades complementares necessárias para a conclusão do 
curso;  
 
- Planejar e divulgar as atividades e os procedimentos relacionados às 
atividades complementares;  
- Orientar os discentes quanto ao critério de escolha das atividades a serem 
desenvolvidas;  
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- Divulgar aos discentes com devida antecipação a realização de eventos que 
possam ser considerados como atividades complementares;  
- Analisar e avaliar as atividades acadêmicas curriculares complementares dos 
discentes, bem como a documentação comprobatória das atividades entregue 
pelo discente;  
- Recomendar a inclusão de atividades, bem como a alteração da pontuação;  
- Informar a Secretaria do cumprimento das atividades complementares do 
discente em cada semestre;  
- Realizar outras atividades que forem necessárias ao bom andamento no 
cumprimento deste regulamento.  
 
Artigo 12o: No caso de transferências externas haverá necessidade por parte 
do discente do cumprimento da carga horária estabelecida para as atividades 
complemenatres.  
 
§ 1o: Para o discente que ingressar como portador de diploma de curso 
superior ou por transferência, as DISCIPLINAS JÁ CURSADAS e não 
aproveitadas podem ser consideradas para o cumprimento da carga horária 
das AC´s referentes a semestres anteriores ao semestre que o mesmo se 
matricular. Neste caso, a ementa da disciplina deverá ser relacionada ao curso 
de Nutrição e avaliada pela Coordenação do Curso.  
 
Artigo 13o: As atividades complementares cumpridas deverão ter o seu 
registro realizado no semestre, seguindo o calendário acadêmico, cabendo ao 
discente apresentar ao Coordenador de Curso a documentação que comprove 
a realização das atividades dentro do prazo estabelecido semestralmente. A 
documentação é individual para cada discente.  
 
Artigo 14o: O controle das atividades acadêmicas complementares é feito em 
formulário próprio pela Coordenação de Curso. 
 
§ 1o: O pedido de aproveitamento é dirigido ao Coordenador do Curso que faz 
a análise do processo e emite parecer. O requerimento de aproveitamento 
deve ser associado ao tipo de Atividade Complementar. O modelo do 
requerimento é único (Anexo 1).  
 
§ 2o: A documentação das solicitações deferidas é encaminhada pelo 
Coordenador do Curso à Secretaria Acadêmica para o registro no histórico 
escolar. 
 
Artigo 15o: Os trabalhos realizados, por solicitação dos docentes das 
disciplinas do Curso de Nutrição não serão considerados como válidos para 
efeito de atribuição de horas, nas atividades complementares.  
 
 
Artigo 16º: Procedimentos utilizados para avaliação  
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1. No caso dos cursos, palestras, encontros, e demais atividades, somente 
serão aceitos cópias dos certificados de participação juntamente com seus 
originais (para conferência). Estes documentos comprobatórios deverão ser 
entregues até a data publicada semestralmente. Somente a cópia será mantida 
registrada.  
 
2. As atividades realizadas com monitoria, iniciação científica e representação 
estudantil devem ser comprovadas por meio de declaração fornecida pela 
instituição, em papel timbrado, devidamente assinada pelo diretor e pelo 
docente responsável;  

3. As atividades realizadas com práticas observatórias devem ser comprovadas 
por uma declaração dada pela empresa em papel timbrado e assinado pelo 
responsável e docente que acompanhou o estágio;  

4. Para os artigos publicados em congressos científicos ou revistas científicas 
da área, serão exigidos: cópia do trabalho completo e comunicação de 
aceitação, ou cópia do trabalho completo juntamente com certificação de 
publicação em anais ou revistas (capa + índice + trabalho).  

5. Resenha de livros, artigos, filmes ou outros recursos que demonstrem a 
realização da atividade.  
 
Artigo 17o: Os casos que não estiverem neste regulamento serão julgados 
pela Coordenação do Curso ou pelos órgãos superiores competentes.  
 
Artigo 18o: Este regulamento poderá sofrer alterações, por iniciativa da 
Coordenação do Curso e homologação pelo Colegiado de Curso. 
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QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E NÚMERO DE 

HORAS 
 

Item Atividades Carga 
horária 
máxima 

1 Simpósios do Curso de Nutrição ASSER (15 

horas por simpósio) 

 

75 horas 

2 Simpósios Nutrição ASSER – participar da 

comissão organizadora. 

(15 horas por organização) 

 

30 horas 

3 Práticas Observatórias 

Duas áreas (30 horas para cada estágio) 

 

60 horas 

4 Estágios Voluntários com acompanhamento do 

docente 

Duas áreas (30 horas para cada estágio) 

 

60 horas 

5 Projetos de Extensão e Pesquisa ASSER.  

60 horas 

6 Cursos relacionados à área. 1/1 – até 12 horas. 40 horas 

7 Congressos / simpósios ASSER – participação – 

10 horas por participação 

 

50 horas 

8 Congressos / simpósios – ASSER – 

apresentação trabalhos – 20 horas por trabalho 

 

80 horas 

9 Congressos / simpósios Internacionais – 

apresentação trabalhos – 30 horas por trabalho 

90 horas 

10 Congressos / simpósios – nacionais - 

apresentação trabalhos – 10 horas 

40 horas 

11 Congressos / Simpósios nacionais – participação 

– 10 horas por evento 

30 horas 

12 Publicação de trabalhos – 30 horas por 

publicação . 

90 horas 
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13 Monitorias - ASSER 

Duas monitorias em disciplinas diferentes – 40 

horas para cada monitoria 

80 horas 

14 Palestras – ASSER 

1/1 – 8 horas 

40 horas 
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ANEXO 1 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Curso: NUTRIÇÃO 
 
 
 

REQUERIMENTO DE CARGA HORÁRIA 
 
 
 

NOME e RA: ___________________________________________________ 

ANO:__________________________________ (da realização da atividade) 

PERÍODO: ______________ (indicar o semestre cursado e o período diurno ou noturno) 

 

REQUER:  

 
Aproveitamento da carga horária, conforme descrita no verso e comprovante(s) 

em anexo, para registro como Atividade Complementar, adicionando-a à carga 

horária exigida pelo curso, de acordo com o Projeto Pedagógico. 

 

 
Rio Claro, _______ de _______________________________de__________ 
 
 
 

 
_______________________________________  

Assinatura do Requerente 
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Controle das atividades complementares do curso de Nutrição 
Preenchimento do requerente Uso exclusivo da secretaria  Uso exclusivo do coordenador do curso 

Nome da atividade Período da realização Carga horária   Deferido Indeferido Carga horária Assinatura 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 


