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REGULAMENTO ATIVIDADES INTEGRALIZADORAS – AI 

 

As Atividades Integralizadoras - tem como linha de ação a EDUCAÇÃO PARA 

O EXERCICIO DA CIDADANIA, sendo o eixo articulador, propositor, organizador e 

divulgador das diferentes propostas geradas para Atividades Integralizadoras. 

 Estas atividades tem como objetivo ampliar os ambientes de aprendizagem por 

meio do um maior contato do discente com a realidade social econômica, ética e 

cultural, contribuindo para o exercício da cidadania e da comunidade na qual está 

inserido.  

As atividades integralizadoras, definidas de acordo com as diretrizes 

curriculares de cada curso, compreendem: • Atividades integralizadoras – são aquelas 

propostas e supervisionadas pelo professor de determinada disciplina e descritas no 

plano de ensino. 

Principais características das Atividades Integralizadoras:  

 Constituem-se em componente curricular aberto e flexível que estimula 

a prática de estudos independentes, visando a crescente autonomia 

profissional, e intelectual dos alunos, possibilitando sua autoformação.  

 Estão vinculadas aos perfis dos Cursos, com a função de contribuir para 

a flexibilização do currículo e, ainda, no sentido de imprimir 

dinamicidade e diversidade aos mesmos, servindo de instrumento para 

que alunos e Instituição possam definir, orientar e reorientar ações, ao 

longo da implementação do Projeto pedagógico, para garantir a 

consecução dos objetivos dos Cursos. 

  Podem compor o critério de avaliação.  



  Permite a integralização da carga horária de cada curso.  

  São realizadas dentro ou fora das dependências das unidades 

mantidas da ASSER, fora do horário de aula.  

 São previstas nas grades curriculares e compõem a carga horária dos 

cursos.  

  São registradas no Histórico Escolar dos alunos. 

No curso de Nutrição as Atividades Integralizadoras são desenvolvidas nas 

Disciplinas de Trabalho de Conclusão de curso (TCC) 1 e Trabalho de Conclusão de 

curso (TCC) 2 e tem como objetivo potencializar o desenvolvimento do TCC.  

Sob orientação da docente responsável, na Disciplina de TCC 1, a partir da 

escolha do tema que será trabalhado, o aluno deverá desenvolver no decorrer do 

semestre um projeto detalhado. Em paralelo, dentre as pesquisas realizadas para o 

desenvolvimento do projeto, o aluno deverá escolher um artigo cientifico e escrever 

uma resenha sobre o mesmo. Essas atividades integralizadoras nessa disciplina 

contarão com 40 horas (carga horária mínima obrigatória). 

Na disciplina de TCC 2, o aluno deverá finalizar o projeto, apresenta-lo na 

Mostra Cientifica anual realizada na Asser  e em Banca de Trabalho de Conclusão de 

Curso, formado por docentes da faculdade. Essas atividades integralizadoras nessa 

disciplina contarão com 60 horas (carga horária mínima obrigatória). 


